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Şiddetle Reddediniz. 

Sümerbank iplik ve dokuma 
fabrikaları müessesesi 

müdürlüğünden 
Müeaaeaemize bağlı Anadoludaki fabrikalarda tavzif 

edilmek üzere, 
300.- lira ücretle operatör ve dahiliye mütabaaaıaı iki 

doktor alınacaktır. 
Aranılan §artlar: 
A. - Şimd:lik askerlikle alakası olmamak 
B. - Yatı 50 den üstün bulunmamak 
isteklilerin; Ankaradakl müeaaeıe müdürlüğüne ti fa 

hen veya tahriren müracaat etmeleri lazımdır. 
<<2741n «4567» 
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~-REKLAM DEÖIL, BAKIKAT: ' 
Yurdumuz\lll her -..ölfff\nde dürüatllıtil, ucm ... 

lutu Ye bol ~$ldlerlle tanınmoş: 

ASRI MOBiLYA MAaAZASINI 
sezmeden ye bir ftıdr alma.dan başka 7erden 
l\I O B t L Y A almamalannı tavsiye ve mutlaka 
ııalonlanmw ıemıelerlnl rica tderb. Bllh._ İıı-
11..Lla karyolaları ve Avusturya aandal1alara mev. 
cudtl•. 

İslanbul Rıs& Pata 7okQ$u No. 68 Ahmd 

Fcnı. Tel : 23407 , 

,------------------------~ KAPTAN VE ÇARKÇI ARANIVOR 
Ereğli kömürleri işletmesinden: 

1 - l\Jüe~~mlı1n lhnan hizmetlerinde nslte cörmek üzere 2 Uman kaptanı 
ile 3 carkçı alınacakht'. 

2 - Kaptanların aylık ücreti (85). pa.rkoılum (80 ) liradır. 

3 - lllnnete ahnacaklarJ ,ı aranılacak 'YMıflar şwıla.rdır. 

A - Türk olmak, B - Diplom" ve7a ehll:relname sabtbl bulunmak, C -
Hastalık veya. vaıifeye mlnl b~r ma16.llyetle malül bulurıma.mak (ta. 
blb) raporu ile levsıı. tdllocektlr. D - Yası e!Uden yukan olmamak. 

1
4 - İskklllttln l\.lilesseMnln ZonS"Uldakta bulunan Umum :\1iıdür1Utüne 

müracaatlan lüzumu Ui.u. olunur. 
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FRENGi 
ve 

Belsoguklugu 
na tutulmamak için 

EN trt tLAç: 

Protejindir. 

DERMOJEN9' 
YANIK. CATLı\K. EKZEJllA ve 
ciLD YARALARINA levkalilde iyi 

ıreıtr. Derinin ta1.eleomeslne ve 
7enUenmt>sJne hlnneL eder. 

" HER ECZA.NEDi! BULUNUR. 

Car ...................... - ................... -·--···---,·········· .. ·········••••••••········· 

Son Poa;a Matbaftsı Nqriyat Miidlirii ı Cihad Babaa 

SAHiSi: A. Eltrenı UŞAKL!Gb.. 

Bankası 11 Nisan 1942 vaziveti 

76.53 

3.52 

9.Zl 

0.-

5.12 

PASiF: 

Benna1e 
O.tını al<~: 

Adi ve levtalAdt • 
BUWll 

. . . . . . . . . . . . 
Te<lnllldekl banknotlar: 

Deruıııe edilen evrakı nal:d!J"• 
Kanunun e • • inci maddeler1D• 
levfll:&n Hazine tarafından valı:I 
tedlyat • • • • 
Deruhte edilen evrakı no.kdly• 
baı:;yesı . • . • • 
B:arşılıtı tamamen altın olaralı 
il~veten tedavüle vazedilen . . • 
11.e<el:on~ multt.blil llAveten teda. 
vUJe var.ed.11en • • • • • • • • 
Hazineye yapılan a1tın t:arşılıkh 
avans mukabili 3902 No. lu kanun 
muctblnce 11lvet8a tedavWı vau.. 
dllen . . . • . · · · 

MEVDUATı 

T'Urk l ,lnt'lı 

Altın: Safi \1locr:ım 877.421 

S850 No. lu kanun:\ l'Öre hazlne1• 
açılan avanı mukn.blll tevdi ola. 
nan altınlar: 

Sall klioıram 55.541.939 
Döviz TaabbUdatı: 

Altına tahvili \:abıl dövizler 
Diler dövizler ve alaealtlı lttr1ııa 

bal:iJ'eleri 
MUhtelif • • • , • , • , 

Lir. 

• 
7.8Z2.019.15 
8.000.000.-

Llra 158.H8.56S~ 

• ZZ.454.653.-< 

Lira 1!6.293.91'.-

a U.500.000.-

• 

• 
Lira. 

• 

• 
Lira 

• 

Z88.500.000.-

t 15.000.000.-

84.463.955.54 
l.Z34.164.05 

78.1ZU67.90 

-.-
%8,080.604.98 

&.Sa 
ıs.001.0 ... -

13.822.0U.U 

575.ı93.910.-

85.698.119.51 

78.IZU67 .llf 

28.080.604.U 
143.841.481.CS 

13.22 
oo.-
97.81 

03.85 ••kb l,==-==93•9•.8=6 .. o •. ı.oı •.• os 
,..,.ea ltib&renı t.konto bad.dl " 4 ..ıtm - • ....., " 1 

HAL KIN 

HALKIN KU LAGI 

H A L K 1 N D 1 L 1 
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Lava! barbden eYTel Fnnaiz • lhılyu anlapnaııni imza ederken 

Bu· sabahki 
haberler 

Merkez 
cephesinde 

çevrilen 
Sovyet 

kuvvetleri 

Laval 
kabinesi 
aibayet 
kuruldu 

Dün Vişide blr 
tebliğ neşredildi 
Vişi dün harbden 

evvelki hareketli man

zarayı hatırlatıyordu 

• 
iaşe 
işleri 

Yemeklik yağlar 
hakkında mühim 
kararlar verildi 
Ticaret Vekaleti 
yağ tiplerini 
tesbit edecek 

İaşe müsteşarlığının 
merkez ve taşra 

teşkilata 

Ankara, 1 7 (Radyo gazete. 
ai) - HükUmet iaşe mevzu .. 
unda yeni ve mühim kararlar 
vcrm i ıtir. Bu kararlardan birine 
göre yemeklik yai itinin dü • 
zenlenmesi vazifeai Ticaret 
V ekiiletine verilmektedir. Bu 
kararın memlekete gerek oıhhl. 
gerekse iktııa.d.i cephelerden 
çok faydalı olmaaı beklenmek.. 
tedir. Ticaret Vekaleti yemek.. 
lik yai tiplerini tesbit edecek 
ve bunları yapacak eııhu ile te. 
ıekkitllcri umumiyetle kontrol 
altına almıı bulunacaktır. 

Berlin bunların imha Violry 1 7 (A.A.) - Bugün ak- (Devamı 6 ncı aayfada) 

d ld
• • !edilen nazırlar meclisi toplantısın. \._ ...... ____________ .,,/ 

e ildiğini bi ırıyıır Pctain'e i.ıifalartnı venniılcrdir. ----------------
&rlin 18 (A.A.) - D. S. B Alınan d&n •onra bütün nazırlar ma::reşa.i 

b._um~dAnlı,ta tarafından ,tldirlldl .. Devlet ıcfinin halefi olan ~iTa.l 
tiue ,.ore mcrtı.ez oeph6iwl d.ltınık Darlan kara, deniz ve hava lcuv 
lllre«<o bulunan dii.şm&n ·Td LSU teılıJI. vetlorinin batkumandanlığını üa • 

Halifaks beyanatta 
bulundu : 

luınin imhasına devam edi melı.fdir. (Devamı 5 inci sayfada) 

ingilterenin hareket 
halinde 600 harb 

Cevı-tıml$ olan Rll!I ı.u"' :tıerlnln C"" 
b.tden kurtulma leşebbü.leri aklın bı. 
taılt.tuılını!ft.ı..r. Ormanları.ta. nuUavenıc. 
te )'ı- l len6n duşuıan t .uvveUerinlJı ıııu .. 
ka\.·enıeUeri kU'ı.lnuş il bunlar.ı aiır za 

rltı »trdJriimlştr. 
Svlı ctpheslnt Rus hücumlar• şld,. 

delin; kaybetınl • Muharebelerin şld. 
det ınerkezi oL Onera. •:ôlü saJıillerl.n .. 
deki mUJıim !\.....;: kuvvetleri çevrllmiş 
•t lmhı olunmuştur. 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
Londra, 18 (A.A.J - ıı.oyter: Bu sa. 

b:thlr.ı Rus resmi teblltl: 
D . b--•- ··•--'did ~eolmlerin. un cep eıu.n mu1.e1MA 

1 de taa.rruxi hareketlere devaın edilm ' 
•t menUerimlz t.anzlm edilmiştir. 

Londra Rusların 
kıştan istifade 

edemediğine kani 
E!toklıolm, l8 (A.A.) - D. N. B.: 

llııra.ıa çıkan ı>aıeus Tldnlnreu raze. 
t<sının ;r.ııııılıtına ırör• Londr&d:ı. resmi 
lnlişahidler Rusların ]aş seferinde um. 
ılııl:ları pyel""' varamadıklaruıı bellrt. 
IDekleclitlor. ---o---

Amerika Harbiye 
nazırı "taarruz 

yaklaşıyor,, diyor 
Lond<a, 18• (A.A.) _ Amerlk:.n ııar. 

biye naıın SU-on beyanatta buluna. 
tak «N~ kada.r l"ilo olursa olsun taarr&l!' 
sarııasma ya«laşmaktayıı.• deınlştir. 

---o 

Amerika 
Laval'e 

karşı cephe 
alıyor 

Vişideki Amerikan 
sefiri çağırıhyor 

"Bahar taarruzu
nun başladığını 

bildiren çan,, 
-

• ..C -'An J7 (A.A.) - BJrJeşik Ame. 
v-n·~ . 1 bil.. 

IJı bükiimeli Vlcb7'dek1 Amer ka 
~ elçi.si amiral Leah:J'Yi hüı..Uınetle 
ıörüşmek ilze.re davet etmete karar ver .. 

mlşl.fr. . . .<..d ) 
(Devanıı 5 lncı aa,.- a 

var f • • gem ısı 
Vastna-ton, 18 (A.A.) - inc1Uz sefiri 

Halilaı: dün vermlt oldu.tu. bir nu .. ukta 
e-.ciimle şunları söylemiştir: 

- Harbin başı.rubnberl ~ün7a 10.900 
düşman ta.yyaresinden kuı1.ulmuştur. 

~terenin şlmcll hareket halinde lam 
600 harb cemlsl vardır. incili~ harb is 
Wısa.lit.ının yüt.de sekseni dışa.rtya cOnde 
rilmektedir, İncillere ve Birleş{k Ame .. 
rtka bir oldukça harbi n-ybetmek im. 
ki.nsızdır. 

---,o---
Amerika genel kurnıay 
başkanile Sikorski 

arasında görüşmeler 
Londra, 18 (A.A.) - Geneul ~Lır. 

şal ve Hopklm mühim ı-brilşmelerlne 

deva.m etmektedirler. PolonJ"a ba5kU .. 
manda.n Gencraı Slkorsld Genen\ l\'lar .. 
pJ. ile cörüşt.ükten ıonra ıenel kurmlJ 

relot General Brool< lle ;uun bir rörü.t. 
mede bulwımu!Jtur. 

C Askeri waziyet :ı 
Şark ·cephesinde çamur, 

bnyok taarruzların 
başlamasına ·mani oluyor 

Fransaya karşı hava 

h:icamları devam Atlas Okyanusunda ve uzakşarktaki son 

ediyor hareketlere toplu bir bakış 

Suikast davasının şayanı dikkat vesikalarından biri 

Kırmızı ağızlıklı adam 
Kornilof, yakalanışından 
iki gün sonra ilk isticvabı 
~snasında neler söylemişti? 

7 .Mart tarihli zabıt 
varakasının metni 

Fon Papeın'e ıulkasd. 7spmakla ıuel• 
ltalunao Leonlt Kornilofun t.sUc\le&.bı Y• 
))u. esnadaki hususiyetlerine dair tutulan 
u.bıt varakuı Ankara Atırceza mahke. 
mesinde okunmuştur. Bu .t:abıt va-raka,. 
ıuıı &JDto süıunl&n.mııa Alıyoruz. 

U...2 .. 842 tarihine rasUıyao Sah ctlnd 
Yenltehirde Atatürk Buh·arının Çanka .. 
1a7a dotru uıanan l't it.aJyan sefa.ttt. 

Moakovadan reldlğl söylenen Ruı 
hukukçusu, Taas ajan~ı rruh.,.birre 

rlnln ortasında muhakemeyi 
dinlerken 

Kırmızı ağızlıklı adam: ı<o mllof munakeım.: eau.,,.nda 

•yolcu ~ ... ....,,ı· ı ... c yul...4. çllı.~11t.1 t.bı;u;. eılın ıı I nıeı.uı.ubı.lı:uı...t oldU&"U l'ıbı ... cndisin" dt 
ve aym tarihte suth ha.lumlı& ı ııce f\..Lk .. mılna.J.ıı oLOriıeterce berb•uıı biı busu 

kında tevkil katıilr• lt.tlb.ı..ı olun•n ILeo .. hakJund.&. suıill soruldutu ıam.:Ln iUku.ı.a 
nit Korniloi) un K:ı.y~e:ride lt\okİi t:dı .. J ihtiyar etmesi tcnb1h edllm.i~ bJlundu,. 
lereıı: Ankaraya ceUrıldirı aııl.1. ılm.tst il tunu, adi me\o7.U : ıilr uzerinde Cıe\'ıtb n .. 
iıttr lnc buıUn , ·ilayel ma.k.ı.nıu.d.t <ol').ı. rebiiecetini faka. . şimdi od• .cerislnde 

iı.da lmıahlrl m"\o'c:ud .ıev•L ve U.ıril·iye bulunan 'ltl'&lın h~:ıurlarınd.ı.n ciddi bir 
VekiletJ mutercimler:nden AbtlLilbıri mt\-7.U ile ka~ıl.ışhtınl anladı.it irince. 
otlu Abdullah Taymu: dabı h3.:ıır oıdu. vab vermi:rececinl , styasl 1nu•Ci7eli tıaıa 
ta halde ve ismı ceçen, kendisine es .d olm.a.jttını da blldicini) ıra.de etti. 
yemhti halırlıllırılan mUtercl m\n k ı..; . K t-ndislnf', cenb vereblleceti husus\ 

mtn delilet ile yaınlan lsU r vab.ı. ve b.ı hakkında. su:ıl soruliie'ağl lı:ı.h f"dildi Ye 

araia • Abdurrahman S•:rnıao Ue Su .. sorulan iu•llere cöre v~rditl <'tv&blar 
leyma..n Sagol'un, $alısın e~;ıili ve hu .. vr bu ~-talarda.Jti et.var ve h .1rekitı .. 
sus:yetlcri etrafınd.ı verdlkl.:-rl m:ıliımo1t sure.le :ra.bıL, müşahffie t'e: lt,bil ohuı.., 

C'ÖZOni.tndf' t.ululmak sur •tUe _ t.<--.b:ıt du: 
edilen mü,ahl'dt>lrre atd Lbu za.b·t ,.,._ - (1940 stnt>si I\tayıs .ıyında Odna .. 
rak:ısı tan.tim r•lHınlştfr. dan 1-st:ınbula. crldlnı. \l.ıy · l!l ı n kilçınd:a 

hanesinin kain buluudutu yerin karşı_ \'ili.yet mak!lmın -L alınan vt- bl..- S2;n. celdlt' ıni hatırlamıyorum. 1908 tarihin. 
suıa tesadW eden no4lada. Alman bıi .. dalye:ve oturtulan Vontt. KoruUortoln .;le: Lenlnakam·d.ı. do o!-dum. l\1o~ova 

7Üık elçisi Fon .Papene k•clb edilen sul .. soru'dukta: Şa.riı. Eıu.lilüsilndt>n mf'zun bulunmak.,. 
kasd hi.disf"SlndP dotrud.ı.n doKruy·t iş_ - (Tıirk('t' bildltfnl fa.kı&.t rtllça. ko. tayım. Türk('f'Yi orada Ot'rl"ndlm. EYii. 
tJ.rald bulwıdutu rlde e<iUf'ıı deUllerle nuşmatı lf'rc-ih e tJj:f. ıerar r th:1n• 1n~ .. yfm ve Hd ('Ol"ukluyum. i.sta.nbula cel. 
a.nlaşılan Ye 5.3 .. 942 t.a.rlblnde U!'l:Ulü mur1annd'ln birisi hatlr 1hna.dı'1 ı;"t so .. d iğ"m sır:ut'l. bir ('O<'u*um lıtrdı. Fakat 
da.lresinde: vize abr.&Jı: Ankara l':ırrodan rub.cak olan sualk-n- ~·\·"lb vermlvt'tt .. bili.hare b:r ('ocutum ıJa.h:ı oldu. )il. 
saa.t 15 te harf'"kt'l t'den '110 numar .. h tini. zira b~rlce l'Önde:rll .. n at-f&.rf'"thane (Devamı 6 ncı sayfada} 

EYTelkl ııünkO muhakeme eınaaında dinlenen ıahidlerden ıağdan sola doğnı Kazım, Romanakl, 
Seyfeddin ve Adli bakim huzurunda 

Birbirinden garib 
üç hırsızhk 
vak'ası oldu 

Bir genç ku: at hırsu:lığına 
kalktı, bir adam otomobil llfl 
rırken yakalandı, beı amele 
de uapura taıınan çuuallardan 
ceblerine pirinç doldurdular 

1 r···· .. -·············-·· .. -··-······--·· .. -··-········· .. ······-····--·············, 

= İstanbula aid sabun 1 

ve zeytinyağ fiatları 1 

dün tesbit olundu 

Loudra, 18 (A.A.) - Alınaua ve iş. Y•zan. Emekli aeneral K. o. 
•al atındaki Fransa üzerlııdekl hava ta. u • . , 

1 artmakta.dır Uıin akşam F · ı· · !erde Bataan yarım lbır baskı altına almıtlardır. O de - ...,_.._....,..., 

Toptancılar perakendecilere, Vekaletin teıbit ettiği zeytin 
yağ liatlarına 13,5, kokulu haliı ıabun liatlarına da 6,5 

kuruı zam ıuretile mal uerecekler 

attuı:ara . 1 - ı lp ln d k s· 1 '- "k 
.b 'ta mübiın bir fabrika boıuba.. d yaptıkları aon ş.id. rece e , ı ır eJlK. Amerı anın sa.. 

1 usı urtı B oombardıııunın icrası ıo:n ad~ı oaha•lnl "eırle•İk Amerika • liihiyetlı mahfelleri bıle bu adanın 
anın,. ır. u 0 d tlı taarruza ' · 1 ··d f k ·· j • · 

,_ 
1 

idi.ş geliş olına& uzerc 160 ~ . • l in in mukavcmetı .. mu a aa ve mu avemet gun crırun 
.. yy.are er ı Fılıpın kuvv . t er k b 1 b" h 1 ld " • . . d . 1· . 
kU 1 k tletmlşlenllr. . l J ponlar kır ın sayı ı lr a e ge ı gını en işe ı ı . 

A
omlte re d,. berl -'mali Fransa uzerine nı . kırmıı 0 .kan ;ır top top; tank fadelerle eöylemeğe baılamtşlardır. 

ı rım •0 •· sırle bır rru tar ~. ' · 1 d f'I · 
bil • . la b'"....: .... mlkya::.ta hava ta. e . l lduklar ın l resmi h ır Japon arın. aynı. zaman a J ı pın 

a fası ve u.ı.- vesa ı re a rntı o d l k.. · 
1 d arn edilmektedir. . ... 

1 
b"ld "11t:r ve bir ta1'af • takım a a Arinln orta umesı ara.. . .• d"" h . • d 

arru• ar>na •• teblıg e ı .rm • ınba d b 1 k f •• fu 1 Evvelkı gun ve un ıc rımız e 

d k. J onlar f l • hava bo r - aln a u unan en eaı nu • u ve 
Bl·rmanya a I ap tan hemen a~ı aa.z f d B t , ade mahsul veren Cebo ada. birbirinden ııarib üç hınızlık vak.. 

1 · ı bır tara tan a a aan en "-'Y b .. .. .. d f ' li . 
\'iti 

18 
(A.A.) _ Birmanyada d:man •:d-.. - -ilgjli sahillerine ıının aon beı altı gü~denberi başla. MI ohnut. za ıta uçunun e al nı 

j .. .. it lları Benııal körfe • yarım lJ raii:ır 'bMA'aların ateş. mıı oldukları ! 11ıalinı de tamamla. yakalamıp.ır. 
~pdo~. 0 A; : .. nlerin• gelm iıler- yerletlı .~· ' adgır daJıııı çok ai:r (Y~zısı S iuoi a&Jf&do.) {Devaml 5 lnc:l sayfada) 

d
"'.n e ı ya o lerilo (Arreg: 'lfl a a " 
ır. 

Fiat Mürakabe Komisyonu bit ediffniştir: 

dün öğleden oonra fevkalade bır Yağ ve aabunlar Vekaletin 
toplantı yaparak evvelki ııün ne. istihsal mıntakalarında ve fab. 
ticelenmeyen zeytinyağı fiatları rikada tealim ed i lınek ıartile tes
üzerinde görüımü~tür. Dünkü b it edilen zeytinyağı fiatına 13.5 

ı toplantıda toptancı tilccarlar ı n kuruş. oabun fiatlarına da 6,5 
j ileri aüTdükleri 14 kalem mas - kuruı zam ed !erek perakendccL 
j raf gözönünde bulundurulank ye satılacaktır. j 

İ tapı.an yağ fı.atları fU tekilde tea. (Dev.mı 6 lllcİ aa:rhıda) i 
• 

'-··--·········-·····-·-········-···············---·· .. ··-----...... ...._ .. ./ 

= 
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Nisan 18 

Se halttan Sabaha i 

Bu emrin gerine 
Getirilnıesine her 
Evin kadını 
/VI em urdur demeli 

• A--• Burhan Cahid _ 
;al er .ataııd~ menıltket Jı:anwııarın1 

.uayat bazan sakln, uslu, bazan ise hır~m ve utuıtuıu bir nehire benzer, bu 

nehir kayalar, cirılablar a.raaında dalma. Jllkarnlan a.şawa dotra akar. Onun 

c,-erey-.ınmı takib etmek b&a&.n kaya ve ıf,rdablar dolayıslle gii11Jeşse bile ırene 

Sa.ndalmtıı kırma.malt, yilziiyorsanız blr kayaya ~iP ezilmemek, ~bm 
tfl]nde kaybolmamak tsti.yorsa.nız dalma cereyanı taldıb ediniz, cereyan slı.l iste. 
diğinfa noktaya ıırötün:nJyebJUr, amaçl.arını.zdan uzata düşürebilir, fakat ka • 
ra.ktertnlz, a.zmlni.z, irade kuvvetlnl:ı fa:ilaysa lılr tDü.ddet tonıa. ilkm&uıuı az.al. 
ması.ndan istifade ederek hedefinize dönebilirsiniz. Ma.ksad kaya.)'a. vurmak 
d~tıı, ken.:ı.rda.n geçmektir. 

ı.ellemelid.ll', Cünkü bu kanualar 
lmıdi ra.hah, e.amlye&.J. için 7a.pılmıştıl'. 
Mentaa&t ba.iı:ımmdao kanllll.ları öp-en,. 
mesi limD oldutu ıibi ııaçta ol.m.llaıak, 
auçla mevtdine diişm~lt l~n de dev,. 
I~ yaaa,klannı bellemeti ;"a.ydahdır. Hio 
olmazsa iline, ~ei'ine temas eden lıa 
Dım.l&n mutlaka bilmesi Iizımdır. Ka. 
r<1r, niam, kaııun cibi birer ikişec mad 
dellk hiikümlerı hatırd~ ·~t.mak :ercİ 
koJ&y detlldlr. Hele yurü.rlükte bu un:ın 
tanımların 7ekiınu dört obıi bıılaııktan 
sonra .bu is h~U zabmetlldlr, Dort bin 
kanunu madd~ m•dde hatırda tutmak 
l;f.a sorlu bir haruı olmak .-erek. l\Ieseti\ 
herha.nd va..t.aodaşa: -

- 1847 numa.ralı kanun hanglaicllr, 
dlye sorsak müsbe-t cevab aiacağımıs 
şilphelldir, Bununla beraber şöyle derli 
toplu, kısa, öıJü hepsinde-n b.lrer yudum 

miimkünıdii!', fakat aptıdan rukarı.ya, cereyana karşı ırltmek dalma zordur, 
blr9CJk ahvalde hlüetle neticelenir. 

I 

Belediye hesab işleri müdürlüğü, dün 
şehir meclisinden açığı kapamak için 

yüzde 5 zam daha taleb etti 

iSTER 
[STER 

iNAN, 
iNAN MAi 

Her şeyde oJcluiıı cibl, raıetelerde 
yanyaa.a veyahucl aıtaıta yaZ'llar.ak 
yanlarda u bir UJ'&l'I•, blr yakışırlık 
li.zmı. 8&ııan yanya.na, :rabud altalta. 
C'elen habtt ve yazılar blrbfrlne pek 
aytarı dü;,melctedlr. 

Altalta 1uı.lan öll.m ve nleume 
haberloerl bunlardan blrisi41r. Geçen 
&iin de bir racetentn d:v kölf8f• .U.. 
tunun4a fll tkJ ,an alta.ita gelmlJUı': 

1 - Te~ ıspanak k61ı.ü. 

2 - TerUYi!n ayaklar loln. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iN AN MAi 

Dağıttlan yağların 
acımış olduğu 

görüldü 
Alakadarlar, bu mah
zuru giderecek ted
birler düşünüyorlar 

Son giinlerde İaşe :Miid.ürliltü ta. 
rafından ha.ika. da.ptılmak üzere 
mutemed.lere verilen yatlardan ~.k.. 

eerlainta acı oldutu riirübnektedlr. 
Alikadariar nezdinde 73-ı>t•tun-ıı ıah. 
ldka.ta ıöre; meıSrftr yağI.r kış b.ı. 

fl!llda. Erztırum bal-alisinden topla. 
naralt 5elııimfze &'etlril.mlş ve .. ı o'k 
ya:pümıştır. Daha o mmaıı hafifçe 
acUD.l.!I olan yatlar istanbuldakl tev. 
zt işinin uzamaslle büsbütün acı. 

ınıştır. Ticattt Ofisi yatlarda cöril. 
len 1nı bomkJuklan izale dmril ü .. 
zere te&klılr.lere btMflunış buhuımak. 
tadar. Eter tetkikler mll!ıbe& n"tice 
verirse dlnr parti ,.ail.a.r bu formül 
üzerine temiılenettk piyasaya arııe. 

auecatır. 

'----------------' Çemberlitaş sineması 
cinayetinde yaralanan 

genç ö!dü 

tatmak 1'f! hifuamn.d& saklamak bu 
ciinkü bayatın vecibeleri arasındadır. • 

Bizim ıueteeı ve muharrir arkadaşla 
nmı.z bu noktada cidden muvaffa'I olu,. 
70rlar. ccPara » yüzünden mahken>ede 
7üldeşerı iki mtsleltdaş \anım maddele. 
rlni sayıp dökmekte blrbirlutne t l'i çı. 
k.a.rtl.ila.r. Ceu kanunu, ma.buaL kano. 
nu :ra.n yana yürürler. Her !&:isin in de 
kal',$ılddı .maddelerini ezbel'lemeıt, mes. 
leki süldbı ft emnl7et blS:lbuıa elLem,. 
dil'. 

Yalrus kanıınlan ezberlemqe raltşır. 
ien bir 4k onlar kadar ınühlm ltoonU. 
na.syon kararlan Yar ld yekılna glt!lkoe 
kabarmaktadır. Bu kararlar daha ziya. 
ile yiyecek, ılyeeelt, kullanıfacak şc~·lere 

ald oldııkla.n kin dala& aıilhiıo. .Mrst:l1 
bir yerde lleubın& ~r rıau.a b,., on 
kilo bn!da.y buldun. Alınası mı yasak, 
sa.t..ması mı J&S&k.'l Yabad ı~ 'rili:rf'tler 
de bir alıbabm ftl'. Sana blr pari'A bf'yaı 
un yollıımış. Yollaması mı yasak, alma. 
aı mı 7asalı:? Yahud her iklsl de serbest 
mif Dalla blWıll beıızer bir kiler ve an. 
bar ~ri ~r ld yanlışa düşmemek. tm. 
re a,.tnrı ~et etm~ek için hl(' ol. 
nw.ma her aJlcden aklına. lıafızasuıa riJ 
venillr birinJ bu koordinas:ron b,. 
rarlaruıı ta.ldbe memur ~ten b:ı .. ka 

eatt yok. 
Eskiden alı.s v~ etmek, para nriv 

mal almak demektl Simdi prsyı ver. 
mettle beraber k.ona.n yasakbn. ft narh. 
ları eh belleyip a.ld&nma.nuk ~ ceu1• 
rarınlmaınak \l.nm. • 

Dot:rıısunu söylemek lAmn.u lnf'c;tel• 
ald emir ve ka.nunla.rı ötrenme' battı 
o bıt'ı.sdt yerıt kanunlal'Qlt aökmek llo. 
laydı amma .f11 kDtt ve mvtfa\ nlum. 
larmı u.-ramak UndJ hesıabım;ı ırilç o. 
hıyGI'. Bu emtr ve nhıam)&rı ilin rder. 
ten bunların icra ve taldMnclen her c'\lhı 
bdmı mes'uldllr tlfye 1ıılr madde ıılve 
f'dllse 1$}er iaha ,,. :rii1'ilr sanının. Çitn 

kü erkelin hlfı-..ı bellrdlli ~nJerre il• 
nanla Clolaıı f.aflll-D'. As daha ezber. 

Geçen Pazar aqaınl Çemberli - cmte dt>vam eoelenek ma.nbf;,ı .ııuatıır 
tıı.ş sinemasın<la Cemil isminde bi-
rinin., brı•ille birlikte yakaladığı ~utr~an Cahid 
Muzaffer adı.nda bir genci tabanca .................................................. . 
ile ağır aurette yaralad ı ıiını yazmış Halide Edibin konferanaı 
tık. "Csküılar Balkevlnden:• 

Yaralı Muzaffer .kaldırıldığı has. 19/4/4% Pazar rünü -.at 15,30 da B 
tanede diin ölmüş, cesedi muayene vimlı Slillonuııda Ba.1an Uallde Edib ta. 
eden adliye doktoru En.ver Karan rafmda.n «Edebiyata. clalr» mewulu bJf 
MoJlta kaldırılmasına lüzum gör • konferans nrilece&Ur. Herkes ~clıllir· 
müştür. 

ekmeklerdeki mısır 
miktarı indirildi 

Ekmeklerde bulunan mısır m ik -
tard yüzde 20 den yüzde 1 O il' İn.
dirihnit ve <!ünden itibaren kara. 
rın tatbikına geçitmi~tlr. ---o---

1 ._ _ı.t_A_U_Y,__u_I 
CU.)JARTESİ 18/4/1942 

'7..30: Saa.i ayan# 7.33: B:ıt'if ıırogr.ur 
(Pl.), 7.45: Ajans haberleri, 8/S.3U Sen, 
tonik proıram (Pi.), 13.30: Salt ayarı 
13.33: Karıtık pclu ve türküler, ı:.us 
Ajans 11.aberle.rl. H/14.31: JIJ)'aaetkiim, 
hur baDdosu, 18: Saa.i aJan, l8.03: 
Radyo pocuk kıliibi, 18.U: Ziraat Tak. 
v.imi, 18.55: Badyo dans orkestrasının 
ber t.elden proınmı, 19.30: Saat ayan 
''e ajans haberleri, 19.45: Serbest. 10 
dakika, 19.55: Fasıl şa.rtı:ılan. 20.15: Rad 
yo pseleal, 20.45: Film prkıları, .21 ı 
(Büyük adamlar), 21.15: Dinleyici tıı • 
kk~rl, 21.45: (Giniin 'Jlll!:9deleri), 2Zı 

Rac1yo salln enestrasL 

İstanbul borsası 
-····-

17/4/942 açılış • k.apanlŞ nalları 

ÇEKLER 

A~ ve bp.aıı!J 
Lonılra 1 Sterlin 5.22 
~ew_York 100 Dolar 132.Zt 

Fırınlar birleıtiriliyor e'Yl'e ltt imtN r.. 30.lôS 
Şehrbnizdeki fırınların ..aded~! tah. )l.ıulrld l08 l"t'~ 12.89. 

d1d etmek sureUle lma.li:re masrarıarın. "'tokholm 108 İneg &r. 3J.l& 
dan t&tıanıJf temini ıç-.ı fcrmcıların Btr altın ilira 35.00 
BelediY"CY'f yaptıklan mür.&.eaaUar mıı. %4 ayarlık bir ıram 
vatık ıörülmiiftiir. Dlğer rıruılarla is.. 1'tilte altın 475 
birlil1 yapma.k istlym fırıncılardan ılın.. ___ E_ı_b_am __ Y_e_Ta_h_riı. __ t __ _ 

dl:re kachr Beledlyf1e 6 u.üracaal vald 
olmuştur. t,.,_ " 7* 933 Türk borca l.J'aıış 1 2UO 

iktıaa4 1\llidürlüiil, bunlara kab den % 7 941 Demh'yolu 11 19.43 

rubaat1yeyl venıılşttr. 
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18 ısan -- - --- ----------------~ Sayfa 3/f 

CZ:iRAAT=t 
Mısır Ziraati 

-

ar ue 
Ah d LJ d . Ba r ıı.yt'I ayn yoUan hak.lltat diye tanlt.a.n , v an . me nam l şa ~Din sl,a.b dedltfne ötekLnl beya& dt. 

.l az . dırtaa baJatı aliöı!ıf;ıc11.m11n BeJ.udan cilı&~rdltt he7ecan, bir 1 J'e saplı.yau şeyin ne olduğunu araştır. 
.. sonu baıjhkh ~.1-.nlvı lık~,~ DM.&~ bal1t!enitm, lrı~ tıebrik Ye alib., Zeynelt Hanım ,.aıı.. ı m&#a koyuldum. Ne.ticede ortaya atmak B lr medenlye.ın .. \edeli -.eden..,.~ -• bl "..,._,,._., 

zllanm üzerine ben~e ~u- u ~nlı ve kudurmuş diin1~an _.ı.ra. c~mı Cllı7. dtet>ll bir a~ının_ '":" ... ~~ .. e lslıedi~ fWdr ,udur U, i~sa.nıL." şuur. 
t .. .. -ıı ve fikirleri.mı ta. b ,__ •--n ı;ihı kOllDŞU .lsondi.inniye çalışmaaı ırıbl, Jıidıse UM. MlMlB birblrlıd yilor. Onlaıı a)"kırı lıaki. ka~a. e mıek, &'OruıŞlll~ · ~ elıaıı ~ ... ..,,... 1 ' 

bul \'!Cr.& red ııureıt11e .,.ulyet tı.lm&k ıs.I r MüyoniaJıOa tıasanlll ıne:ıb~halara{ind~ 1ıeslr yapou.y1M:i1Jt bir ~Y sanılır, ka.tıler ıx-şinde koftora.n $ey kenil içil'_ 

tJyr:n bit· takım yeni ıiesi.br, m~:· ~ ~eodiilndCD tutara.it. ıuedenı1et _L JLvb a.ldı, YIİJ'Üıdll, Bwıa ne beulm ar. r:nde Y&l;IY1'n şeyi.ani bir l!Jm ıörü..~ö. 
la.r ve a.r~r aldunı. Bunkrw ·ı~ .sıw"l'• Jııat'41UııUııklaN ve b~ .~· mmı ve ne sizin L-ıyaıunıa miAl _ola... dur. Garb ilmi, ı-arb medeniyetine bağlı 

k __ .. ,,,.:l bir iki ~kı) aYil eıdııeon o(,uıyucamu.ıı butruı mu. Bir sel ki ouleınek üzere. kibrit bir .... ydi, OnUDla beraber dogdu, onun ra.smda ~ e ()SJBaD rKJ:ne jsıytıon l ' .. -r-

ahp verdittmiz Boluds anı.kat .. me 1 ;..1 ını sü1-anlazda a.;rııen neşre m._ klliusDDCLa.a 9a.Jlaj yap.ılamu. Bıı, ~le J>ıiyüdü~u muhitlerde ve .;artlud.ı ~a.~. 
, , ·•- '-~•1- son ,,... ... uıı muamın u ·,~ ... a.ydetmek l.sterlm . ...,~•-•- L--·L- ,_ • o' ·rak b.ırbden . .. la.~un..._ ,,_ . . • • )>ulıamıwlıi1ftll • . - •°"~r. uı~<&n "" .)"lU"ak ı:-enısledi, ve nib.&yet buının bu 

28 ş bat tarıhli Sonlkan a.t ctaha. alarak 7an - ıshrab 9eke nrsı nofret duy<&n 
rinde duruyor. n l lı: il vasllll or. Ys.lnH: )irlt~ s ır lfl ·ihamın aksini n, <NıA İ ilim rörüşü bu medeniyeti h:ı.r-.ı.biye !IİJ.. 
PoottaOaki ya.zımd~ ınsaa ı a )ıqec.ı.nlja,nJnlll kendi9İne nr':n. ı mll;roo.lal'<:&, belk.i dt- bııtwı bir l~nlılı i rıilı:ı~şt!r. Bugün harl>rden her rullle. 
tıasa a'mı.ş olıwwıcb.n seyi.e&, ~maiye çn.lışacatı · va:-dtl', Zararsa hayvanları yalnız oldur -1 . . 

· · .. bıı a..Y..iın okııyu • &' • • t' izl~ insanlık . 

1 

~n yüzler« ünivl"rsitl'!!ı, binlerce prore. 
du,vdntunn ıostettn ..-.iden Medeııı cesa.1e ın -·ı- meıc ııeW:ile ... va çıXa.ıı :ııiııpe, ,-.&~• lıı. .. _ 

1 
h ... ,_. . 

.... _ l bu ~e J-·- « Bu da.vu..u.u nıu • <_...
11 

ı.orıı var. Bun arın a.nırı ..... ıoe soıarsı .• 
OllRlllll ya.ınsı ....,ıı dava.sırtı açtınız. f san ka.1.bi dünya vuzuııde çoklu!.; ıe- 1 ı l ı· ı·ı l h 

ktl . ,.,, Yazımz bu a. , · nııo: sı~ kend d;ı.va. a.ı·ıııı ı uu yo ı e :ı:ı oeı"•· · .. ··•-• Taşiı;ınlııa~ yasasırı.1 vaffak olaı:aksh ınb'i;elıismı) ~eş'e ııe e.-m~. ~i.n kolu-:'ı~ıı R1'hO!i ~~~· ve ısoo.t ederek, 1eri.nt' tı"kik.ıt oldu _ ~ j)tlce av .... - "'"Yt (•uı.n& a.r . . . harbı bır şebvı:ıt cıbi e>ı.llyeu mı.a.n ..... ın 
• """" :1- · · gıbı ın. tunu lfe:va.ıı eder. Ru. ıııı.sıı olur? Nl'derı dan ba.zı parj):.\la.r alayını. . 1 eyredenler arasında. sızm 

1 
' ı r aıadl.e~. hıaıınni ~vkkriııl bütıin iıııu.n. 

c:Şimdi meselenin esasına ge<s"I. ·,;a-nlık acwasın.a ~nanmı~. ~t~:ı~ aellı:k tatml.ıı. edly@rsa, bunun küklıi bir se_ oeml:ret ilimi~ dışında müsbet ilimler 
T riJı. •rtirrıai ni.Za.mı uo ·ı hakikat·, bayragını. yıu~se y beb' 1 k 

1
. d böyle Dirbir:ııe l.iı.ban ta.b<ln.ı :ııU netice_ yorum. a. , ~ . kayııak c kl d r Bir millet ı o ma: ıuun ır, 'ı 

zaıı bir hırs ve intıka.m.a . mu.va.Jfak olaca. ar ~ . 1 . . .. 1 Bir taufıa. harbden ve ka.ndo1.11 uefret !eri ı.a&ikat ola.rak k.ıbul etmiyor? 
. . "Jıret k(J.., -- . b"t"n insanıı: ıçın mu. l . . . .. 

olu)H\r Tarihte ısım ve şo ıi,.;_rı degıl, u. u . _ _, o·: Y"1.1 duya.o QOkltüt bir '"'"'n ~ül.l.esi vu; e. Beıı.•m r~kr•me kıalır...a, buı:-unı...u ııarb ::1~ • lar 'men. :s • k ıaznrı.u.ır. ~n ... ::1 

zarı m-<ık istiyerı kahra:trw.n ' ıcadeı..e eım.e z r lbiır tarattan cLı bu ins.ı.nlır h.arbt' sor.
1 
te.iılle i karşL'iuıda, in.°""nlıtı bun ı ı nuş . f a.lık yı;p. . . . üzerinde yaŞ'tyaıı a 'I 

sub oldukları 111.ı.ILete ~~ b' ıe b .r çı.ftlık ve. • ı ·tiyen la.nmışla.rdıc, Çünku harbedl'ıı h. er ııı.il c•Ldırlml.'> ve lu.yYll.ııca. bir mücaıieleyl' l . bıitı.rn ır rı ·ı . ibi idare etmeıc .. 1 . . 
malda kalmıyor ar, b da esır g ~ h . b ate~'- Jet, keoilsi iıçiu mukaddes v~ t,uLuıı ıu. sürii.klemiış ı>lan ljf:') lt-ri sotukka.nlılıkl.ı ır:ı. hara .! ·ı k l rin yaktıgı ar ~ _ derıiyeti yıktıktan soı k ·,sarılı.. 1nemle •ete nJ hakil.:atiıı sanlık için haki.lı.at ola.n biı· dolY.& ucu.I orl.llya koyup ı-öst~rıuekten ıbha !'ar _ 
ler arasında ızt"Tab çe en ~;ı ı •lnirı kızıllıkla.rı arası a. örmek ru.nA 5llalı..ı sarıld~mı id.dLıı ~l.mel<ie.ı da.h hiç b.ir şey t.asanur edilemet. nen - . la da.ili edıyor ar. b n,hııı dalga.lanıı g . _ , .. 
gın sefaletıle a Y d' nasııasu ayr-7. ·.ı cektir· dtr, Hf'll'k.f'S k~ııdi d.ı.va . .nıı• iı1sıuı b.r. kendi gıküıniin yet;i:i kadar, ı.iz ı:-ı:"! 

<.Geçen devirlerde c tn• b dii.rıya.ya UtıU.<.ıo vere d • ·z l , 111• Qe$ni l9iııd.e ori.aya atmak&.adır. H~ b! ' otlnüı. yettiği kadar bu Kaye uğ urun.ı ı ı.uşsa ti- d . ı r me em ı er ı;;, - • • 

bit ta.assub vasıtası 0 rı '. bı'r cHa;rbe en e ' l ı· 1 ... ar·la.r• ve. t.a.r...ıtıar ol.'JWI ol..ına.,.ın, bu um:ıım ın - kra.fa. 1or.ı.r ve """iL')ı~k. bir in'S4lıı ola. ·zı tLer yenı ~ mırıır a ı ~ • , ·' . . ..-güıı de modern mı e şin ya.ratıı.gı 11- d.. ·ı itt·Or _sanlık davası herı..e~i ııarekt-te gı? ırmıye • . 1 . . . J taassı• ba . ·ete almayı u~ t n ~ . <tktı..~a.dı dm> CU?aıac d l tlnıdeıı aseı . ı. k• ıda ki.fi J'eıiyor, De.neli. oluye>r ki bugun 
gıtmişlerdir. H. ürriyet ve a. a. _e 1 Larsa. ya.mldıkla.nrıı b pe .• dt«ça.ıon. lıarb bir fııciad•r, bir delll!k, bir s~fal •t 

ı.h t" l" inayetl.e-r ırtı - aklardır Har uza ı rıarnına. '.,,.,r uru c istibdad'cınlıyac . . · M medeniyetlerile dahi olsa, harbedf'nlrr bunu lstTkb1 ~e 
kab edılıyor, ve o nama lıırın bıı ıhtıras l deni b'r insır.ni abiden hizmet ettlld;-ri i~·ın 

M ·zı tleri U:Uu-e cdeuler . "kii ııor. On amı. me - . yc.p:lıyor. ı e ·ı d k. e ·kiden beraber ço .. · l ri sizin pek giizel yaptıklarını ~ıyorla.c, In.sa.ıılara bu 
bir .sınıf> teşkı e e:e ' :; t - yetleri ve ılım ~ ' .ıd f~sada lnıuıı kim nrnıiştir? Ve bu lnım buyie 

ı cem.ıyctte yap gı ~ ~ gı'bı· 11uıu r>ye, 
din a,da.m arının " t tb'ı;a ken- anla.ttıg.'fltz ' l . ı·n mu a.yrı a:rn tr.ıkikatler halinde n:ısıl r..an. 

r.ıı& ~fcl~lmb.ien en mukaddes ııi 

yapmış oluru:ı:. Bugunkiı JUrtllU' :ı\unda 
ancak «Tii.rklye , gib rııus~Snll mnkıdt> 

ola.n bir ın~mlekı.-' t.e bu maksada uyı:un 
yeni ltlr diınya fikri dot;ı.blllr. ve mem. 

leketimizdeıı dunyaya yaylltıcak in ani 

filtır, bulun insanlara sıcak gelir. Y.t:ı:ı. 

l:arlDlın maksadı bu idi ve bu Glac:tklır. 

Mısır ne zaman, nasıJ, hangi topraklara ekilir, 
bakım hususundaki kaideler nelerdir? 

(«Son Posta» nın ziraatçi muharriri yazıyor) 
Memleke.inıiJ;lıı mııhlefif mınlukal.ı. erken veya tcç yeli~clcnııe ı:-örı! mllh_ 

rmda. mısır bııtıbyı, kokoro2, IJl.~l cıbl fıelif trup ve çeşi.lere <il> rılır. 
isimler alAu ve ziraat ülçümıizde g~niş Jkl 
b. imi ve ekim mevs:mi: ır yer tut:ııı mı!ill'lll; iıısln ve haJvan _ _ _ 

gıdası ve ziraat sıfatla.rı b3kım•ndan ö.I Mı.sır; mutedil l"e hal.ta ubb ten S•. 

nemi büyıiktür, 03.k memlekeUerln ncbaııı:Iır. 'l'oı>n-. 
)lı>.ır; t.anelerln.in renıiııe fbe;ı--az, sa. iyi ve vaktinde h.az.ırlaudı~ takdirde 

n, kırmızı) röre ~şldlel'e :ıyrıldıtı ıibl köklec-inin nisbekn dt>rine ıci~me~ dol~ 
tanelerinin şekline ıöre lul'ak taneli, bü yısfle kura.ktan fa~la kork.m.az. lfıaır 
yük flanel& _ki buna beyrir veya. devo ~leri, 9.10 derece sıcaklıkta enka, et. 
dişi denilir_ ve '5ckeı- mısırı cılaı-3.k) ve (Devamı 4/1 de) 

( "So~ Posta,,nın bulmacası: 2 " - ~10) ) 

Bunlardan 30 tanesini hallet/erek bir o.rada yollıyan her 
okuyucumuza bir lı•Jiye takdim edeceğiz 

Soldan s~ğa: 
1 - Aıak.c. 11 

)andıran (9), 

2 - No a (2), 
Arzu ve 
(5J. 

temenni 

3 - Bir nni 
fır~ına. tti). Yap 
nııık c:n. 

4 - Emıneitten 

em İl' l2), As'.~er . 
!er c.ıı. Rir UZ\U• 

mm C2). 

5 - Kfü· t:ıı. 

Tıuak l'1J. 
• 6 - Doktor (5) • 

'1 Oturma 
ı.>mrin:n zıddı ((), 

Su l2), Ter:,.i mı 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 ı ı 1 

'.L --1·-·ı _____ _ 
- 1 - · - - ---J 

4 

5 

t 

7 

b 

--1 ----- ---

1-··==·=.ı. ••----- -il~ • -=i-· -1====-
• i •ı ('t~. - Kaba ku ·~L=-- --ı -----, ~ 

ma.ş (3), Edebi • _ M 

9 

yau mcnı.ub (5). 4 - İlive etmek t7), Haya (2). 
5 - Bir çiftçi .aleU (4). .. .. ve zulm.u a u Harb on ar ıç ·ı ·ıı t tahakkumu B . Uı.r dayanıyor. l H lbtıki laı>.ı.b\lmiş ve hı.-r birt ayrı .lyrı mı p -

hak buluyorlar. un a.dd b '1' ı•asıta o uyor. fJ. ' Aziz okurucumun beni bütiın sıeaklığıle 
dilerinde . , .. ı.-.ıdes hak. k ~s .' . etı' yalnız cellıidlı - ~rln ideali olmuştur? Ilanl:'i Jı.'.ırb•dıou müsl' .. mlek L (4) dah

t n~~ ı. - b k .. ..ı~ıy 1 b•"'land•:...nt - 0•pt,ndt..,ın bu me\·2ua ŞU uman nıe e • cırtilıi ştı.tLr> U . k aptyOI' • ıw.r ın .u.u.> ~fa soranr.ı-nız sorunıız, Sİ7.e dllll)ll~I '"5 -ı;;• .. . ,... '" li' 

.. ıçı' "'"'UJ.S e Y ~ d-..:ıı·r> . ,, Yukarıdan aş:ığıya1 la tecavuz ·~ .. gtn au • 1 1 l... ku ... nrm"' ... ·- te:kr.ır ... etmeme vesıle veren y~ısın .. an 

9 - Sucu (4), Başına bir «Bo ekler. 
seni:ı el·lenmemlş er'.•ek olur ( 4 l. 

10 - Zaınan (2), Nota C%), Bir kom.. 
G - Aşağı (4), Geri vermek (4,). 
'1 - Nota (2), $arka mahsus mü • 

kenifa.ttan blı- şey (7). 

ı·a tik' ı• ·ıol bir-.ı~ kıas .lnı.11~1'.l!Mk!.:an, ns:ın 1"' ' - ............ " ı - ..... -ı (O:), Para dolabı (4), Ok ucum un • ır ... r , ., . i l .A "'~· v 

Zar·> b'r ııy 1 D" yı birj ·b.ı.hsedcr. Fuka.ı birinin kurtarmak ıç n me.mııun kaldım. Bu l>:ıhsi blı-.ı;z d:ı u 
2 

_ Bir f'rkek ismi l<ll, Abanma _ b başlıkla uı:tın • ··•·~rıda. MkletL m. unya -
Sayın okuyooum u 0 110 :nıeee. tarak, y..- o.ı •. bi facfa.rıın.g-österdiği y6 t, otekirıin dünyayı batıyur tan emir (4). zınB,lı.tadır. n . ,_,,,H>zla,ta.n mütı.-q r • 

1 
• 

ferya.dname ya . "rdii!ü yu_ birıne -..- . .. bir okuyu.lı11Ye bıığırdıit 701.dur, Bun arın hauın - .... ""°'~"'"""'-...ıı'~.._..~_._.,._,.__..,.llıııııl"V 3 _ Huy (5). leyi ıııasııl l>lr öl9U içinde ı• , hı ~inde DeniııD ~iiık yazım, ~. 
aııbedı1or, 

8 - Bir erket lsınl (3), Yük (:il. 
9 - Cigcrlerlmh.in rü-ıgarı (5), Tal!; 

blı' itti (4). 

10 - Futbol oyunıında nıiih'im me\ _ 
idi olaa m. 

ıi 

il 

>i 
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cSon Poaa» mn tarihi telrikcuı: 77 

mailıl~PAT~ONA' HAL ·L. 
C rlt wı~eıp _ ff'M *tt 1 '+*WS&?8 -

- A.'Tl!l'l1a lıiıla durursuz, ver - Dedi. Hasan ağa korkacak yer. Hasan ağa kı,Jufaki kayaLlklara 
mezsız. de sevindi. Kayıikçının .. ıhti,J attan> tırmanan dalgalar boyunca düşe 

Ağa .kvnktu; koynwwan beş al. baŞita bir ıruıksadı olmaa.ıgL an ı- lkalıka yüııümcğe başladı. Canını 
tm çıkarıp verse cüezırnde para laştlıywtiu. Ses çıkarmadı. 'kuntard.ığıına ıb.n sükür ed yordu. 
var. diye ikayık:çırun kendısim öl. Kayık Haremle Salacık arasın. cHarem> de; snrayıın küçük iskelesi 
dl.İ.l'eceğ_!nc jüphe ~etmiyordu. He • daki ~ilk !kayalıklı kıyıya yanaş Jr.enanna ul~ı.ğı zaman yfuü büs.. 
men sogukik.anlılıgıaıı oopladı: . tığı rzama.n ık.ay~ı ayağa kalkıp bütüın .güldü. Sarp yolu yukarıya 

- Üzer~zd'e beş altın yoktur. ihtiyarın elini tuttu: doğru tırmanarak pencerelerinden 
Harem iSkcl~sınd.e . ôdıyelım. - El verin suhanım, kolaylıkla şav'k. taşan saraya doğru yürüdü. 

Kayıkçı .g~erını a9tı'. çikar6ız. Bunda kayalıktır; dikkat . ... Yeniçeri ağasının geldiğini 
. --: ~a b~. akçe dahı ~ermez.. eylen. y iLbra.~ Paşaya söyledikler: za • 

sız. lmdı kescıı:zrlc ne var ıse ve • Hasan aga rahat rahat nefes • man, yanında damadı Kaymnk 
rın suı:tan.ıa;ı- . . .. lendi. Kayıkçının eline tutunup Mustafa Paşa ile kethüdası Meh _ 

.. H~n aga cebınden bı.rıkaç gu. karay~ a1ladı. Hı:z.la açılan kayıkçı med Paşa cveya ağa1> vamı. Sad. 
mu:ş slklke çı:.tta.np uzatııı: karanlıkta seslendi: razmn birkaç saat içinde otuz sene 

- Bunlardır benını oğlum. - Helal eylen benim bubam, daha .fuıtiyarlamış kadar çükınüş.. 
- Ver imdi. ~enizi aldık! tü: 
Kayıkçı paraları saymadan koy. Ağa giil:memek i~in dudakları. - Bre durman, tez ıdh:ıl ey1en; 

nuna attı! ~stular. Ka.y~~ kara~ - nı ıs:ırd.ı. Sahildclti küçük kayalar dh'e bağımı. Yen'çeri ağcıs•n• yır. 
bkta dc!.ızı y~raı:ak g;d1yor; ~ku • arasında yapayahuz kalmıştı. tıfk 'P rhk ıl"ga<l şah·arı giym;.:: gö. 
rekler ikallup ındrkçc 9Uları parla. Fatma Sultan sarayının şa,•kla. rüınce gülm~mcl< için kendini güç 
t1~ordu. n çdk att başta, yüıkscklcrdc şılı. zaptetti. 

Hasan ağa Harem iskelesi üze. y.ordu. ( Arlcası var) 
rinde pencerelerinden şaV'k taş:m ----------------------------
Fatma sultan sarayını gözöniindc 
cistikamet, tutuyordu. Az ılerle • 
yt:nce kayığın bumu da.ha berilere 
döndüğünü gördü, titreye titreye 
sordu: 

- Nereye .gidersiz oğlum, cHa. 
re~ alt başta kalur! 

Kayıkçı tınma) ınea y~niçeri a. 
~ası lbü.Sbütün ürktü. Yo'ksa bu a. 
dam ihtilalcilerden biri mi idi? 
Kendisini tanımış da başka bir ta
rafa mı .göturme'k ısfyordu? Sa • 
b rsız sabırsız :k pıı-dandı: 

- Yanh g;dersız! 

- ! ... 
- Hareme gidrce-k idik. 
Kayı'kçı '!homurdandı: 
- Yolumuzu b:.IuruL. Pencl is. 

temezüik. 
Kıranta odam butJn blrtün pi • 

re lendi: 
~ Aman elmasım yanlış isıti -

kamet takib edersiz. 
Kayıkçı karanlıkta akislcnen bir 

ka'h!katıa bastı: 
- Abc dj k>nk kaplan. Ya, sen 

bizi avan~ mı sanurdun? Seni 
cHarcmıet .götürelim de anda: cBre 
koman akçemiz a-lmıstır1> deyu 
cllroh zabitlerine mi tutturasın. 
Ellbet saı.'lıile bir ıhal · yere ıbıragu -
nrz. Ne halin var ıse unda görür. 

Nafıa Vekaletinden: 
ı!.4.lH! Çar.<a.mba günii s,a:ıt 15 de Aılka.ra.ıla. Katla YekaleU »inuı içinde 

Ma.tnme Müdürlüğti edısmd.ı toplanan Malııemt EksU'me komlı;y~nunda 

d75f& liN bedri tahmln Hll~n cıl>OOOu aded norma! kürek mübaya:ısının ka. 
palı arf usullJe ele )itmesi yapılncakhr. 

J!lmiltme '8rlııamesl n teferrüatı lıNeiıııis olarak Ma1-e Müdurhitün _ 
den a.I ı.nahUlr. 

Muvakkat teminat «656.11 lln. .. 25. kuru$ur. 

:istdı.lilerln teklif mektublarını muva.lıka.t tembıa.t ft eıartmamesindf'kJ ftt!CUk 
Ue b'r:lk e ayni cün SAa.t U de ita.dar ~fır komisyona makbtu mu:.a.bllin. 
de wrmelttl lfı!ıımiır. cı~G29 • • 4tS6• 

D~v,et orına.ı işletmtsi Karabük revir 
amirliğirıden: 

1 - Dc\·let Orman İşle meler! Kıınıbük rerir iimlrlğlne merbut Karak11ya 
b<llgcsınl.n Taşpmar _ Kar.Miıırult urmıınmda mcn•ud vt tahmlrn-n 3?381 oıuz 
yedi bln üç )VL sekı;en yedi kental radd'5'1nde buhınan meşe, kayın \e r:urcen 
apçla.rını.n t.ırıışlama sure ... lt' kally:ı.tı ve amnada. bulunan enkazın toplanma 
işi açık ek ltme.>t konulmu~tur. 

2 - Açık elııılltnıe 30.Ni.san.942 tarihine rastlayan Perşembe ıünü su..t 15 
de Karabük de\let orman l !etme.si redr imirJlii binasında revlr i.mlnnııı riya. 
set.! tahtında toplanacak ala.n l;umlsyon hın:unm:la yapılacaktır. 

3 - Bu işin beher kentaline takdir olunan kıymet 55 elli ~ş "uruştur. 
4 - Mu\'akkat teminat akçesi ~ 7,5 hesablle 154-2 Ura 20 kuru,tur. 
Bu işe ald eksiltme şartn::ımclerl Ankarada orman umum müdilrlbtu ile 

Zon.fll}dak onna.n !)('vlrıe müdiırlülılnde ve KMalriik devlet orman lşletmc.sJ 

mir imlrtitlııde ıörülebllir. 

6 - İsteklilf'rin ek!dltme giinüııde· muvakkat temlna.t altçeıerlie blrltUe · Ka_ 
ra.biilc tkvlet oııman Ulet.mtsl re\ir amlrlfiine ..-•caat ~lerl iıi~unıu füuı 

ohlDIU'. (4'5U) 

=-cr: sllerlik işleri r · ... - ................................................... , 1 A ~ 
~ ..................................... . 

---- Son Poatanın edebi telriha.ı: 116 

i_siml~ri yazılı D ır !.7!'3!!::___~:'-::'= _ I' 
şehırlerın 3&0~331 ~f\:~UJ! 

dogw U,nf uları . ~leden t Afuaz:uz Tahain Bakantl ., 
1 

- Allah boyle blr §eye razı oL nutmalı ve beni affetmelidir. 

Çagrı fJOr :nu~aca.k.tır oğlum anacığının ve Onu serbest bırakmak ha! Bi •• 
:b-.mm dualarımız yerini bulacak lereık bu maddi ve manevi gi.ızcl _: 

~~n Askerlik Dalruiıtden: ~·nşal!ah yakın bir zamanda sen d~ liklerden uzaklaşmak ha! lluJ ır,! 
Is:mleri 3':"ığıda. yazılı ınl'mlcketleı ~k.ar.nln .birlikte buralara gelecek • bunu yap:ım.ryacagan; ö1sen. del 

hallunda.n o!UJ> 1.:.ı hııleıı is~m>uldıı b :sın. yapamıyacag~ ım. 1 
1 3 u. • -G . s 
unaıı 30 ve 331 crotuaıJıııuın (!tfl n : arıb tecellidir. BiI'kaç sene Büleııı.d denilen o adam ıkimd r?: 
lında terhis cc:ilmlşJer u~ sakatlar ha: ~e~·vel, tanunadığını hıı.Ldc kendi _ Nerimanla aralarında ne var? N~ 
rlç) Zf/1\lsan/942 Cuma l!linU bwwı ;sınden nefret ettığim ;JJtr kadına geçti? Acaba birilirlcrmı scvı,>or..: 
dııkları ııskerUk şubelerine ıniiracaallar~ ~y~nak için memleketi terket. lar. mı'! Buna müsaade edemem..! 
flin olunur. !~' ço~ uzaklara kaçmıştım; şim- E\•11 bır .kadına yakla;>mağa cesa-:ı 
, Mu~n, MWyat, SHrd, Bltııs, Muş, ;?ı. de bılfilos o kadını tanıdığım ret eden o küstah gence hddoinıi 

lan, Çölemu-ik (Bakiri>. cıırt, savur, ~~çm onun hatırasından uzaklaşmak bildireceğim. Neriman bana mey~ 
~ tŞai.a.k). Geyq: Bey~hap, ;u~re her §E!Yi bırakıp gibnek ic:ıb dan okwnağa ka!Xarsa, onu cebren: 
1 ö.k8elı.o~, Blnriı (Ka.rb •n .. >, Garzan, ~edıyıor. hususui apartımanından alır, Ya ~ 
~ı.,. ErJş,. K•zütcpe, D~re.k, Gel'çliJ. : Allaha ısmarladık dadı. Tanrı. kacığa @()tü.rürum. Orada nezaret: 
Nlseydın, Hızan, Tatvan, ~çur, Sol. :ya emanet ol n!tmda lkalır ve bir daha da sev .: 
ha.n, ~rf. Şirınıın, ::'\lulkl, SUon, \'ar. ~ - Ydlun açıdt olswı oğlum. Gü. gilisini göremez. ~ 
to, GMlç, Bula.nık, Malazk,rt, .MuradiJt, ; le güle git. Se\•gilisi! Neriman severse nasıl: 
KwmJJGŞa, ~alt>, Şl'mdin:ln, Giırpı. ~ :-KöŞke ve bağa iyi bakın kal. sever acaba? Göız!leri ve dudaklarıi 
nar, Patnos, Penari, Eruh, sırnak :facıgım. ne çıldırtıcı bir mana alır! Sesi,! 
Kars: Khe, Of, Pasinler, lııpJr, Tolum: E . - 1~erak etme herkes işini hak cana .giren tatlı sesi nasıl dıalg< Ia-4 
Ari~n, Ardahan, Sarıkamış. Jtuır. Ka., ~kıle gore<:~tır .. Ben sağ oldukça nıır? : 
rakUf>t', ?1t1, Sa"Pt. Uoıııa, Pazar, Arap_, ;burası olclugu gıbi kalacak. Bunları düşününce Ömer içi e~ 
ç:ıy, . Hınls, Katızman, Beyaııd, l'u. ~ Genç ada'm heyecan ve teessü~ ziliyonnuş -tfıbi göğsünün üstünde! 
~,u"u, Burkı:a •• Poştıof, Çıldır, Göle. ;rünü göstermemek iç-in otomobile bir sızı hissettL Bu sızı bir kıs t ~ 
Tuılu<'a, F.lı$irt, Tutak, Diyadin, Er. :alelacele at.amış, bnşmı arkasına kanç'lı'k değil!di. BaŞka tür1ü H: 
&~rom, ~ncan, Baybur:I, 1'rabl'Vtl, ~çevirmeden Ya'kacı.ktnn uzaklaş _ belJci de daha derindi. Bunda bitj 
Surnttne, Tercan, Gurete, Yakfık•b'r, :mıştı. özleyiş, bir hasret, bir teessüf var: 
Tiı'rl>olu, Altçaa.bad, Klgi, Aşkarlar, şe_ ~ TreMe pencereden dı.,.c:arısını dı. Kendi malının 'kıymetini bil-i 
b!nkaraJılsar, Retahl>e, Kelkit, Giımüs. :seyretmek ihtiyacını hissetmeden miyere!k onu elinden 'kaçıran b1r: 
ba~e, Alucra, K11ru~y Üllçl • .Kem.ıh, ~gözlerini kapadı derın düşüncele. zenginin tees.5üfü... i 
Plümtf', Şiran, Torul, :\l:ııçka. ~rine gOOıüldü: IV İ 

Şubeye davet : - Anınemin ölümü mü yaksa i 
~otlu l·erıı Asımm Şubesbdt'n: ikanm.a karşılaşmak mı b~ni bu Örr..cr ~i~~e~ sonra ~ zaket: 
l't'ddı: iablb 1ttimeıı İsmah Hallltı ot. ~dere<:e altüst ctt!i? Ömrii.mdc böyle k.alfa, b~tusun~n ucıle goıkrını! 

hı Mt<dl .~•ıman 16782 nın <-Ok •tele ~derın bir heye<:an hissetmemiş, bu sılercık ıç7rı gırdı, so~a~ k~p.sınıi 
~ut>e,e muracaatı. ;~erece ümidsizliğe kapılmanuştım. knpadı. ~·~enıbıre. ko~un ıçı bo-: 

- - 0 !Adeta kendi.mı tanımıyorum. Bira7 şalıv:rm:ştı. Efendıler ve hnnım; 
Arpa ve kepek için beyanname :evvel daduna veda ederken ağla • ln.r .gıttikten sonra artık koo'koca -! 

Arpa l"e kepek tevziatı itin is&aııbulda Ema.mak i~n !kendimi güç tuttum. man evin manası ne idi? f 
bulunan han-an sahiblcrl birer beyan : Neriman ... O ince ve zarif ka. Ağır ağır merdivenleri çıktı, o..: 
name \creceldercllr. Bu iş ı~ nıa\lı~ Edm Nerimamnış meğer ... Ne ap. daları birer birer dolaştı. Her ta.i 
bf'yaımameier lınzırlltılmışt.ır. Bc;rıumıı. :tal adammışım! Nasıl ilk saniyede rafta derin bir matem ha.vası esi.: 
mt-ler tl'Sblt edildikten onra te .. ·dat bu ~onu tanıya.madmn. Ne derin ve ze. yordu. Bu şerait altında buradaf 
mlk4ara göre yapılacaktır. !ki _lba.kışlnrı var. Benimle meşgul nasıl yaşanmiı? : 
Gümrüklere memur alınacak ~olurik:n . .gözle!inde yarı şefkat, .. Bir saniye için ke~d"si1:İ du ~n-i 

Giımruk ,.e inhisarlar Vekaleti Tur :yarı ~stihza; rbıraz da rne~aıı o _ du. Omuzlarında bu~uk bır ınes u-: 
kiyedeki biilün gümrük dairelerine ~e: ~kuyuş vardı. Haklkı var. Ne yapsa, liyet yükü vardı. Nezaket kalf~ 
n.iden memur alma.ya karu vermlşttr. ~ne dese hakkı var. Ona neler yap. cahil bir kadın dcgıldı. Val tiles 
Alı:naea;ıı memurlar ilkokul ve lise ınt". :madım! Zavallı yavrucak benim b!raz dkumn yazma ögrenmisLi ve: 
:ı:nnlaıı anl5ından seolleeek ve ıııanek. ~yüzüonden .nelere ~atlanmadı! Bü. Şaziyt! Hanım sayesinde de gorüşl 
um :mensubhrı kolcu olarak lise men. :tün bu geçen şey.J.eri onu unuttur. ve arılayl(I lknbiliyctleri artın~·S 
sulıları be alttlerde mna~ •laralı =mak liızım. Mutlaka, mutlaka u • (Arkası vaa) ! 
1a&1.-... NJ~lerdlr. '-·••••&••11• ... •••••••• .......................... ._....... .___ .. ._. ........ ._ .. _.J 
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4/1 Sayfa 

Yeni 
bilmecemiz 

Üç harfli kelimt>yiın. 
İkinci h~rfim (<A» oldu: Kal • 

dım. u!. oldu: Topnık. <ıF.ı) oldu: 
Saçsız. «Oıı oldu: Yilcııd.ı eklendi. 
«U» oldu: Köle. 1, Ü• oldu: A.tCIJ 

yandı, ve savuruldu. 
&nim ~ harflmle son hoıtfim 

nedir biliniz. 
Bllirseni:ı; bilmece kısmını ıraze. 

teden kesiniz. Bir kit•cla yapı.şi.ı. 
nnı'l. Hallini altına. yaıınız. Bl:ze 
gönderin, doğru bllenlerd~n birin. 
ciye bir aylık ııSon Posbı• abonesi, 
iklnelye zarif bir hol•k:ı, üçü11cüye 
büyük bir serihtn ronıııuı, diğer 

( 35 kişiye de muhtelif hediyeler ) 

I verileC('kUr. ..-. \ 

Se3le bolmaca oyunu 
Sesle bulmaca o~ unu birkaç arkadaş 

tovlarıdı(ınız ıı::unan oynQ·acatını;ı; çok 
e&'lenceli bir oyundur. 

0;)·unu artr.ada~larınııa şu tarzda an. 

latırsınız: 
- Ş!n1di aramızdan biri dışarı çıka. 

eak. b:z f('erde kalaıılıu bir şey karar. 
la-.tırıu·aı:-ız. (Bir ele ın'"'"I g-ctlrl.-sinh:.) 
!Ueııoela şu ortadaki ma-~anın üzerindeki 
hokkayı ala<'ak pımcereııill i~rrlsine ko. 
:racağız. O içeri ı;eldl deAil mı. ben elim. 
deU kıı,lenıle bard;ığa tık tık tık vura. 
cağım. o nıas:ı.ya ra ıa..,ırkcn tıktıkları 
litklac;tırırım. Çünkü yapa.ca.itı işe yalda. 

tıyo; demektir, uzakhı.qrsa seynkle$t1. 
lirim. Tıktıkların sıklaşıp seyrckleımc. 
. . ..,. 1 ek sııretlle kend:ııi ltlare eder 

r;ırıı ..,ın em 
kl ·ır Hoıltka)'ı .ılaea.k dı>dlk. tnasaya. ya a . .• 

lfokkava elhıl yaklaştırırsa. tabu tıktık. 
brı sıİ.l~ıt"n.cağmı. :B:ışka bir eşyaya 
r.ıklac;tırırsa seyrekll'ştlrirlnı. İşte bu su. 

• ' -• n 1 sefer ne retle o anlar hokk1l)lı ...,ır. ut • 

~-:ıpacatını düşünür. !\ltselS. hokka ehn. 
d<! kapıla doğru yürürse 'il.'yrek yuru. 

"rü sık vu rum. Prncereyc doğrıı yu rse . • 
~urum. Ve nihayet e sl.'Slerdcn vazıyet! 
kanar ve hokkayı ptncerenin iclne ko. 
~ar. 

SON POSTA 
Nisan 18 

Resimli Hikaye: 

Tavşa nasıl kurtuldu 

Avlar boruyu çekti. 
Bay Turan • • 

Baktı tavşa.n içinde idi. Fakat o 
ar.da ,bir de ne ıörsiln, kır bekçisi 

dolaşnuyor ınu? 

Borunun iistüne eturdu. Beltçi 
. ...ıtt' n.... .men B&Y Turan 

Çekilip •· 1• v-

bnru:ru tıaldırdı. 

Kıra. eıktı bir t.ıı.vşan yuya.sı. cördü. 
Boruyu kapalı tnrafı içeri celmek \bere 
yuvaya '>oktu. T•wşan ıeldi. Boruya cinli. 

baktı. 

Avlar 

Mlisaadeslz av avladığı için onu 
:ra&alardt. Boruyu tersine çe,irdi. 

Tabii tavşan gene l~lııde. ~kçl 
farkına. varamazdı. 

Bir de ne gl)rsün; bYŞ:ın 

7ok, tavşan toprnkta btr de. 
ilk bulmuş, yuvasına. kaç • 
mı~. oradan Bay Turanın 
haline gülüyordu. 

. ..............................................•.... 
ıır Gene blr GcY 

blr klşi dışarıya çıkarı • Bilmecemizde kazananlar 
1.n .. 1rJn..tınbr. l\lesela sandalyenin blrl. 
..... - ....,. Geçen bfimecrmlvJe ka:zıınanla.. 
nl alıp ın &erine ,oymak. nn lsimlt>ri Pazartcsl &ilnU tııJtacak 

Dışarı çıhanlan l~rl ı;atınlır. Ve l u ııaymııma iJAn edl\ecektlr. Hediye 
•--'~ edildli'i fekild Pbtr kalemle tazananlard n istanbulda bulu -

karda w.ıu ruml&r, bcdiyelcrinl Pau.r1.eal n 
blr banlaia sık ve seyrek voru;w yap. Perşembe cünlrJ1 ldarelııı.nemlzden 

ettl 1d:mı edilerek urarlaşf.ın. alabfllrler. Tıısraila bıılıınanlann 
otak sut" c .. b eli cok bediyl'lerl posta ile ııdr~erhıe 
lan şey ona yaptırılır. Tecru e c n ır6ndM"ı11r. : 

Mısır ziraati 
(Baş tarafı 3ı 1 de) 

14/:;inden ba\·a ,.e t-Oprak ısındıcı uman 
mısır ekilmelidir ki memleketlmh·de bu 1 
za.ınan, umumiyetle :-lisan lpersidir. 1 

? Mısır toı rakları: derin, J,illl kireçli lC 

1 Y2 killi kumlu kuvvetli toımıklanlır. Ku 
ru, :ı.a3 ıf loıırakıarda mısır iyi ııeli<'e ,.er 
mrz. 

Toprağı v~ bunun hazır -

lanması: 

:Mısır ekilecek tuprafm soııbaharda 

dcrlııoe surülmesi ,·c bu e:snada bolı·a 

gubrelcnmesi (Bir dekara 5000.7000 ı.ı. 
lo ar.ı,ında) laıımılır. 

1."alnız kullanılacak &'Übre; i3l lan. 
mış, t'6ki çffılik ı:-übrtsl olmalıdır. 

İlkbaharda ekim işinden en-el 'topnk 
l>tr defa da.ha sathi sürülmesi n icab 
~rse üzerinden blr tırmık ge~.irilerelı 

toprak, mısır t>kimine ha-zır ,·azıyete ko 
nulmalıdır. 

Ekimi: 
;)Iıo;ı..r ekiminde tohumluk o•arak kul. 

la.ntLaı-ak mısırın taze l 'e hast.a.lrkl!>ı:ı; ot. 
masına \'e koça..nLıruı orlal.umdakl ta. 
neierden seçilmf5 olm:ısna. dıkk•l!. edil. 
mdidir. 

:\lısı.rlard:ı. rastla.nan lt-Omür hastalı~ı. 

na kar'>ı iolıuınl uk mısırın % 2.2.S nis. 
betinde haı.ırl:ı..nnıış olan cö~ taşı iie 
ilaçlanması fayilalıdır, 

Ekim zamanında toprak kuru i. l', :uı 

&lrın e\'' ela birkaç saat kadar su içeri. 
.ı;inde bırakıldıktan sonra .?kllmcsi daha 
mırrafıktır. 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Veka!etinden: · · 

1 - ~slltmcl e konulan iş: Ank!ıra bölge San'at okuluna -yapılacak döküm 
lşltrt al-Oll e bınnsıdır. Ke:;ıl bedeli 1232i7 .00 liradır. 

2 - Ekı;ıltıne 27 /4/942 l'azartesi giinu saat 15 de Xana Ve;.aJeti yapı ve 
lma.r 4;1eı i . eksiltme komis~ <•nu od:ısıııda kapalı "l:arf usulUe yapıl ca.ktır. 

3 - Eksıltme .ş~rtnanıe,ı ve buna ınulcfeni. e\Tak uG16» alt.ı yiu on altı kn. 
ruş bf'del mukabıluıdc ~ apı ve imar iı:;lerı reisliğinden alınabilir. 

• 4 --:- Eksillnıe~ c gircbılmek lçiıı isteklilerin u:;ulü dalresiude 117413.85, yedi 
bın dort 3 UT oıı uç lira "''··· b · k . . • s ...,,~n eş nru~luk muvakka.t t~mlnat ve:m.eleri ve 
Naf.!a \ ekaletinden bu · · ı h · · 

. . ış ıçın a ııınmi r lıyct vesıkası ibraz etmeleri lazıındır. 
Işhu __ nsı~ayı almak lçın islekH!erin eksiltme tarihinden utallJ ıünleri harlo11 

en aı: u~· gun enci bir htida ile ::-:aria Yeka.Jetlne müraca.ııt etmeleri ve istida 
!arına en aı: bir kalemd b ı b . - . . • . e u şe eılLer 117a.OOOı> Jıralık bır iş yaptıklarlWI. dair 
Işı yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazldlr. 

..5 - İsteklilerin teJ;.llf ınektubJacını ihale tünü olan 21/4/1942 Paza~si l'Ü.. 
nu s.ut 14 de kadu eksiltme komls,)onu reislifine makbuz mukabilhıde verme 
leri lazımdır. • 

Po.st.lda olacak :ecikmeler kabul edileme7~ "256'7.ılUlı> 

İnhisarlar 
İmtihanla 

Umum Müdürlüğünden 

memur a~ınacaktır. 
1 - Ta.şra teo;t:llahmızdakl munb:ıl memuriyetler icln 4 l\Iayıs 942 Par.ar 

tesı «lise mt:ı:.wıları » ve 5/5/9-12 Salı «orta mekteb mezunlıır1ı> .ırasında saat 
13 de ~irkel.'lde inhis:ttklr m~murln kursu biıv"lsınıla bir imUhıın yapılacaktır. 

2 -- Talib ohuılar; bir difl.'li.çc, e\Taln milsblte ve iki Jotoğ'rıı.tıa birlikte za• 
işleri şubı·mize mur;H·aa ~ ••tınl.'Iiılirll"r. 

3 - lnıtiha.na girmek iste,) eıılerln a~ağııta yazılı n.ı.ıf \'e 5artl..lrı hnlz 0ı_ 
ınaları Jaumdır. 

A - Lise veya. orta mektcb nıczııııu olmak, 
B - 18 ·aşmı bitirmiş olmak ve 45 y~ında.n yukarı olma.mık, 
C - 'arlfe ifasına m.fl.nl bir hali bulunmamak, 

D - A'>kerliğlni l·apmış olmak \eya m~eccl bnlunmak ve bllhll!i!S3 her ıu 
halde de son yoklamalarını uilfus ••ilzd:ınına kaydetUrmf, olmıılc • 

4 - İmtihanda kaza.nıınlann muvartakil~ ve tab il vaz:lyetlerlne gore ba. 
remdt>ki deret'eler uzerlnden lit:retlerl t~b·t edilerek rraslle taylnll.'rl yapılır. 

5 - ~lura<"&atbır 30/4/942 aksamına ka.:la.r ka.bnl odilir. dj6:h> 

.l\ILc;ıt: pnllıık \"e>ıı. aba.ıı veya. tohum 
makinehl ile sıra u.sulü ile VCl ahud ça_ 

pal.arla oc.:ık usulü ile ekilir. Bazı l er. 
lt>rde diğer hububatın ı:kilmPSl gibi c;a. ııi bir yerden birden la.z.la ~ıkılcak mısırı laıı:uı koçanlar; vaJdt ~riluıeden ka. 
\runna suretilı• de ekerlerse ele bu, doğru k~lerin~~m. 1.2 .t.ıınesi oırakıl:ıra.lı. dığer buklarmd.m ~oyulmıılıdır. ~oyulan ko. 
bir i5 değllıllr. Sıra.lıır \'e oca.lı.lar arasın lerıııln 'okıiılın~ işi de ~ apılınahdır. (alllar, daha. ıyl kul"U)'3(:a.kla.nndı1.ıı bo. 
da bı.r:ık1lacak aralık; mısır çc~!dlt>rlne !\Iısırlar; takriben yarım metrı• luıdar ı:ulm.:ı ve küflenme tehlikesi kalmaz, 
n toııratın:ı ve yapıl:ı.cak ç.ı.p:ı işinin 

1 

bol aldı.kla.rıııda kinci ~:ıpası ve bu es. So)olmuş ve kurumWj koçanlar, işin mü 
insan ,·eya ha.yvan kuvveıne :vaııılacatı. nada. koklerl etrafına tc;;prak \'ekme lanı saki olduğu :ılnınnlard:ı ıntsır tan .. ıeme • 
n'1 gört> ort.llamn GD. 70 san tımr.tre ve! bot.-:ız dol:l ıırma işi )Apılınalıdır. ınakineslnd~n geçlrfinıek veya münasib 
sıra ve ora.klıır üzerinde 30.ılO s:ınlmct_ Bilhassa ha.l'if topraklama boıi"1!z dol_ bir yerde üzerlerine sırkı..la vurmak su 
re kadardır. Sıra ''eya ocaklara. konulan durmanın koku bo3 una nlsbellc az \C rctlfe tanelerinden ayrılır. .. 
mısır t:il1eleri 4.5 sa.ntlmetre derinlikte filli• kısmı > üksr-k oldugund 11 dipleri Tohumluk olarak seı;llcl'ek ve en ve 
kapa.lılmalıdır. ıtoldurulıınc.a hem boğw , rrlerinden rhnlı lıökIC'Nlen alınmış olan koçanlar; 

Bir dekar yere gidecek mısır miktarı: kök s:ıl:u'llk ku\-vctıeııir ve hem de rllı. k.abu.;ları soyulduktan sonra koçanları 
mısı.r çeşlülerine "\'e sıralar nrasında. ''e pr!ara karşı gelir. llf' lıM-:ıdar bir yerde ~aklanırlar. 
üı.erinde bırakılacak aralığa g(ire 2.ıı ::uısırlar koçan b:ıi:ladıktan sonra ü. !\lısırm cinsine, senenin 1-.-urak ve ya. 
kilo ar:ı ınd!l değişir. çüncu çapası )Dpılır ve bu ~nada. d 'p. tışlı g'!tm' ·ne \'e mısıra yapılan bakım 

ten tıkmış surgünler de lıoı;arıl.r. ' '"'er bl d ..._ 
Bakımı: "'}' ıne gore r e ..... r Yerden ortalama 

Hasad Ve hasılatı: ıso.ıi>O kilo tane alınır. MeınelkeUml. 
Mısırlar tıriaş ffiip birlıa~ı yııııraklı 

olthıklım ~nt3n, toprak \'e ynğmnr va. 
ıı5l"t'tbıe ı:öre b!rincl ı;epesı ve nY.Jtl ıa. 
manda. bn işle berabt'r ııeyrekleştlrme ya 

:\11.:>lr sapları sarardığı 'ie tlneler s~t 
l~tlği zaman mısır sapları krı;ilcret 

haY\"a.n lt:mi ol.m:ık uttrc uld:uıır. Top_ 

ı.ln b:ızı mısır mmtn.kalarında. bu miktar 
tok defa. 400 kiloyU aşar. Beher yfiz ki. 
lo taııt:re mukabil 130.150 kllo arasında 

----""'---~----

ll bir oyundur. •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
-'-'•-ı.4a- ~a.~a.L.c.cJ~~o!..,!~...;.::..;;. __________ ~~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~~~--~~~~~~~~~--~--

d:ı sıı.p alınır. N, G. 



4!2 Sayfa 
r,.r~-.,r~.,,,,.,., 

Memleket haberleri > 
• lzmirde Uz.köprüde 

Yeni luaT için 161 bin lira Zirai sıelerberlih devam 
ayrıi.dı, şehir meclisinde ediyor, patates tohumları 

~araretli miinakafalar oldu tamamile ekildi 
lzmir 16 mosuai) - Şehir meclisi ÜZ'Unköprü ( Husuı.i ) - Zirai 

UT.ttn m~kere ve miinaka!18lıı.rda.n son. sofeılberlik kazamız bölgesind.e bü. 
r.ı 94~ lunlr enterna.syonıı.l fuarı miil _1tün hızile devam etmektedir. ÇifL 
hak bütçesin! lıabul e:rlemlşUr, l"eni b ü1..1çilerimize tevzi edilen patates to _ 
~e 16.1.000 liradır, bu taJısisahn t.c.mamıjhumfarı tamamen ekilmiştir. FasuL 
~led.!yeee tem1n edllmektedJr. Fuara ya, ayçiçeği, mısır, pa.n.oar zer'iya. 
yard:.m olma.k üzere her sene de\•letç~1 tı na devam edilm.ektedir. 
109.000 Ura., 1Jiraat ' 'ekflllH 15.900, 1\-ıa.j Hatk .ek.im ~ şlerin~ ço_k eh.emmi. 
:ı.rif Vekilliği 10.000, inhisarlar Veki1Hij-I1yet venn.ek.ted ! r. Şımdıye kadaıT 
de rn.ooo lira. talısfsat ayumakta ve bu'hazırtıınmış nadutarın az zaman 
para.tar Slll'fınd.an sonra masraf bilto-e. lzarfınd:a ekim i~eri n ihayet bula_ 
sinde raka.mlandınlmakta.dır. 1ca.ktır. Ancak Ergene nehri vadisi, 

94Z fua.r biitçeshrln müzakeresi esııa.!5on yağmurlardan. tavını 'kaç ırmış 
sında fuarı:n ılıııra.mı ve fevkalMe ahva1_ıve arazi ktmnen su istilaaına ma _ 
de muvaffakıyet derecesi hakkında aza 'ruz kaldığından bu sahadaki zer'L 
l~u tar'afından sonılan sııal~re beledly; yat b irkaç gün teehhüre uğramı.ştı r. 
~e':.i B. R~~d Lebleblclôğ'lu aşafıdtlJı:ıi l Kazamız~n r:ıısır tohumuna ihti. 
W:lha'ı VM'.m1Şti.r: yacl oran Çlftç tlere mı.sır tohumlar! 

· "-.Udıtıma dlul:tlflere fstinad..:n bu
1
da tevzi edilmiştir. Tohum tedarik 

sene de bir.l.oik enternasyonal ruarı.ınuı 'edemiyen k imse kalmamıştır. 
o---

en mü.kem.mel bir ta.rrıda hazırl.amıya ko 
yıulmuş bulunuyoruz. 942 fuarınw ınu _ Akhisarda bir şehir klübü 
vaffak olması ~ her türlü lurl&ylık.laT açıldı 
y&pı.lacak ve imlı:inla:rdan istifa.de el.ille. Akhisar (Hwııwıi) _ Kaymaka-
oekt.l.r. N · R ~n ' ·ı eh mımız acı O'laas ın gayret! e ş _ 

. Şwıun b&tırlanma.sı ıbımdır IL.i fuar rlınizde bir ~ehi.r klübü açılmıştır. 
f:T.m!rln malı &lan bir müe.ucse değildir.Akh i sar .gibi kala.balık ve her ha~ 
O lıükmneti.mlzce meml.eUtşumul bir kımdan ilori. bir muhi-tin bu gib i 
hadfse ofara.k de aJmma.k4a. ve Türkl;re.'medoni teışekkü~l.ere ihtiyacı var. 
ııiu bir ba.rı.ş ve lktısad .ıtrıuı olarak

1

dlr. Yeni açılan Şehir Klühü k eneli 
t-emuüz et.mektedu. İzmirin mavi s~ma.bacminde bir nobaınlığt telafi et.. 
sı ı.Jtında senenf.n Wr :111 denmın~ ru. mi~ dluyor. Klübün fahri reisi Kay. 
arunıl:da :mrydana ıeteın har41f~leıin°mııkamdır. Faal reisliğe Müddeiu. 
mana ve eheınmi;ret.ı. gittlkııe ben.imse. mum imiz Hmı Çağıranhya seç iL 
mek :.C.dir. Fuarı bu sene de rnırnffak et. mhıtir. 
mek için bü.tü.n enerjlmbi sarfedeceğlz,. 

----o---
Devlet Demir ve Denlı;yollarınıb ııü.,Edirnede Afyon maden suyu 

lnimet.imtzin kolaylıklar göstereeei"i mu_ bulunmuyor 
haık1ıra.ktır. Edirne (Hususi) - Edime ec. 

Fuar dalillinddd ~nolarda flat pa_ za.nelerinde Afyon maden suyu bul. 
bıı.lıhtrnda.ıı ısilı.i.1et edilmiştir. GaVnn.'mak mümkün değildır. Birçok kim_ 
br ida-real da.ha .ıııkı suret.te kontrol edf.,selerin hu ~a fevkalade ihtiyacı 
lccek ve fuarı ziyarete g-elenlerin otel_ olduğu için alakada.rların nazarı 
lıerde y.e pa.nsiy-onlard:a. tsLirahatleri te. dikkatini celbede.riz. 
min ed.lleoektir, 20 Ağustos tarihinde - ---o----
e.çıls<ıak ob.n ı.n ikinci fııanmızm mu. Çorlu mekteblerinde ekim 
vaffa.k atması ı~ etimizden .-eıcnl ya_ faaliyeti 
pae.ağımıza hra.nmımm tsterim.11 Çonu (Hususi) - ıca.mıı: mekteb. 

Belriiiye relalnJu lza.ha.11 tasrib olıı., l~ti talebeleri \ıen:U emeklerile hazırla. 
na.ra.k yeni f11M bütçesi meeHs Hasmın dıkll.arL 4,5 dekarlık tarlalarına. f."f'ne ken. 
tılm LWIAile tasdik edDmlfi.lr. dileri pa.tates ekrn1ş1erdlr. 

SON POSTA 

• 
inşaat ilinı 

Sümerbank Umuni 
Müdürlüğünden: 

1. Karabükte yapılacak Şamot fabrikası inşaah pi -
yasa tem'evvücah nazarı itibara alınmak ~artile kapalı 
zarf usulile ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye konmuştur 

2. - l,bu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 
432,262,24 lira.dır. 

3. - Eksiltme evrakı Ankarada Sürnerbank Muamelat 
fUbesinden 30 lira mukabilinde alınacaktır, 

4. - Muvakkat teminat miktan 21041 liradır. 
S. - Eksiltme 30/4/942 tarihme müsadif Pel"§embe P.'Ü

nü saat 16 da 'Ankarada Sümerbank Umum Müdürlüğü in
şaat şubesinde yapılacaktır. 

6. - İstekliler teklif evrakı meyamnda, §İmdiye kadar 
yapmış olduklaı·ı bu gibi iılere ve bunlann bedellerine fir
manın teknik teşk:latmm kimlerden terekküp ettiğine ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklanna dair vesika
lar koyacaklardır. 

7. - Teklif mektublannı havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Anka
rada Sümerbank Umumi katipliğine teslim olunacaktır. 

8. - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saa
tind"en bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
tekilde kapatılmı, olması lazımdır. Postada vaki olabile
cek gecikmeler nazarı itibara alınmıye.caktır. 

9. Banka ihaleyi icrada serhesttir. «4568» (2740) 

1 İstanbul Belediyesi Hanları 

Nisan 18 

istanbul Levazım Amirliği Satın Alma ı · 
Komisyonu Uanjarı 

50 ton et alwaca.ktır. Paza.r~ıkla eksillmeei 2.2/4/942 Ça.rşamba ıöaii sa.ai 
10,30 da Tophanede İst Lv A.mJrlJö-i satın··•-- k · • • .. <W.&Ua OML'>J'Onwıda ya.ptla<:aktu Et\. 
ler lkoyıuıı, keçi ve sıiu" oiaı'ak teıı.H.t 1L1ına<ıa.Js. Ye maka.mca Jıan.,.i.si • ~•·~ 
örül'" oi;u.s -. muv--

C' urse o et ihale edilecektir. K01un etlniıı ilk teminatı 57-0 lira, kotıl 
e~n UZ5 Iha, sığı!r eUnı.n 1500 liradır. Şartnamesi koın.i5yonda. ı~rü.lü.r. b 
teklli1erla belli saa.tıte komisyona geolmıelerl (696.4660) 

Beher kilosuna 7,5 kuru.'j tahmin edileen 40 ton kada.r sarı sa.bwuıı kö~ 

Wıraıt1S1 sa.tılacaktn. Pazarlıkla. arlırması 24/4/ 942 Cuma güuu s<Ui 14 de 
T~n~e Lv. AmlrHkl ütına.lma ıtomisyonwı.da yapılacaktı. Kat'i l.emiıı&tı 
\\50 liradır. Kırpıntılar l'opha.nedc Saraç evinde görülür. lıteklılerin belli &a.. 

a.tte 1komisyona gelmeleri. (699.'1663) 

Beher ad~e 150 kuroş i..a.hmin edilen !l0.000 aded ambaliıj ipi ~lınacaklır. 

:-'7.al'"lılda eksiltmesi 27 /'l/9-l.2 Pazart.eı;i ~ saat 14 de Toplıa.ne-ıle ist. Lv. 
~llği sa.tına~ komisyonunda yaııılaca.ktır. İlk teminatı 4250 lira.dır. Ta_ 
Hbl.erln belli vııkıtte komisyona relnıeleri, Ntimunesl komisyonda görülür. 

(697.4.a611 

Beher kilosuna. 54 kuruş tahmin edilen 30 ton kada.r pilavlık pirlnç alına 

caktır. Pam.ırlık.la eksiltmesi 22/1/!14.2 Ça.rşa.mbıa ll'ÜJlÖ sa.at. ıı .ıe '.i'ophane~ 
İst. Lv. Am.idiğ"i satı.nalına komisyonuuda ya.pıla.c;a.ktır. Kat'i teminatı 2430 ıı_ 

radı.r. Ta.li.blerin belli va.kitte komisyona. ırel.m6eri. (698.4662) 

1350 kilo bizınut su nitra.t ve 475 kilo biım:ııt sua-allat alınacıı.ktır . .Pazarlık_ 

l:.\ eksiltmesi 2~/4/942 Paza.rtesl günü saat U de Topha.nedc ist. Lv. Amirliği 
sa-tın alma komısyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 25,0lO lira 
lıat'i tem.iruı.tı 3756 liradır, isl.ekUlerln belli s:ı.atte komlsyona gelmelıori. 

(6S3.4U6) 

Beher kllosnna 2750 lturuıı tahmin edlle.n '150 kUo Sinonim paramidon ah. 
nacaktır. Pazarlıkla. eksll1.mesı 20/4/942 Par.art.esi günü saat H .30 da. Topha. 
nede fst. Lv. Amlrlifi satın alma komisyommda yapılacaktır, Ka.i.'i temlmıh 

3093 lira. 75 kuru.,tur. Taliblerin belli va.kitte kOmisYOn& relmeleri. 
(GJ.t.017) 

Altı nıilimetreltk 4:0 ton kadar çubuk demlrden H, 15, 16 No. ıu ha.lvn tell 
çektlrlleceiı:tfr. Pa~rhkla eksiltmesi 20/4/94-2 P'Martest ıriinü saat 15 dıa Top. 

Taksim bahçesi ile İnönü gezisi arasuııJa.lı:f üı:ir boş mahallin 1llahı işi açık hanede Lv. A.. Sa.tnıalma Ko. da. ya.pıla.ca.ktll'. Ta.Jun1n bcd~U 13800 lira, ilk 
eksiıtmeye wııı.tliınuştur. .K.e$lf bedeli 300 lira ve ilk temlııa.tı '!2 llr.ı. 50 ını. temlnah 1035 liradır. Şa.rtn~mesl Ko. da r;örülür. İ.stek.lilerlo belll saatte 

1 
ruştur. KeŞi.f ve şa.rtrıame za.bı.t ve nıuıı.mdit mü.dürlüğii kaleminde göriilebi. 1-K_o_._n_a_re_ı_m_e_ıer_ı. __ <G_9_5_.1_s_ı_ıı) _________ ...;;:,_ _______ _ 

lir. İha.le 29/4/ 94:2 Çarşamba günü saat H de Daimi Encümende yapılacaktır. Darphane ve damga matbaası 
Taliblerin ilk temJna.t, nullbu~ veya mek~rı. ihale tarihinden sekiz gün 
evvel belediye ten i.<jıleri müdürlüğüne müT.aeaatla al~la.rı fenni ehliyet ,,e lilÜdÜrlüğünden: 
942 yılı.na aid Ticaret oda& vesikalar\:e iba!A! ı-önü muayyen ııaa.lıte Dıı.lmi 
l!."'nciimende bultınmalan. (45!l'l) Altın ve gümüş madde ve ma.snıılardan alınmaı'lrAıa ola.o tahlll ve da.mra ile,. 

N&leri 15 Nisan 9-lıı ta.rıhinden itll>attn aşatıcJa rösterilen mllı:t.a.rlara LndiıU. 

Ytlltk kirasl 

13,50 

108,00 

İlk Tem. 

1,0.2 

8.lıO 

Tahtakalede Yavaşçaşa.hhı mahaUesinln Uzunçarşı so. 
kağı.nda lı:ai n ı 26 nu:rııanı.h düıüd.n. 
Üsküdarda .Siı nbul Bacımehmed mabaUeslnin De. 
ın.ircller sukııi"ında 11 nıımarah dükk.li.ıı. 

Y.Uık lııira. bedeli muhamminleri ile ilk teminat mlktarlını yukarıda ya.-zılı 

iJd parçıa ~ayri menkul IJ.ra.y.- verilmek \Here l)yr1 a.yrı açık. arttırnıaya. ko. 
nıılmuş-tur. Şa:rtnaımeler.i Zalut ve "llnamelit Müdürlüğü ka.lemfnde görülebl_ 
lir. ihale 22/4/9'12 Çıı.rşamba ciin4 sa-at H de Daimi Encümende yapılacakhr. 
Taliblerin ilk temina.t makbuz vey:ı mektublarile iha.Je ıünü mua.yyen saatte 
na;mi F.n .. ünlf'Dllr bwuomalan. ( tı1:n 

mişf.lr. 

1 - Kül,ıe altın her nilm1llledeıı iki lira. 
Z - Kiil~ gümüş her nümuneden blr Ura. 

3 - Altın masnıılardan beher gramından S Kr. 
4 - Gümüş masrwla.rdan beher rrammdan eo para:· .............................................................. 

jDevlet Demiryolları işletme U. M. den: 1 
Devlet DemlryollMmda seyahat edecek ecnl!'bi memleket.ler süb&J'larına 

mahsus tarih, 20/'1/1942 tarihinden itlb:u'en l'tfilli Müdafaa Vekaleti tşluinde 
çalışmak şarUle erlerine de teşmil edUmlşUr. Fazla tafsilat lçln lı.tas7onlan 
mü.raca&\ edilmelidir, «4Al80»ı ·-
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Sayfa !I 

] 
Alma ve 

ovret 
t bli"'lerl 

ingil;z - Amerikan 1 

görüş:11elerine dair· 
tdenin beyanatı 

Japonlar 
Fi/ip inlerde 
50 bin esir 

aldılar 

Dün mecliste 
kabul edilen 

kanunlar 
(Bqtarafı 1 inci Aylada) g iden yani Atlaa Okyanusunu mı 

~ak üzere oldukları ajans haberle- 1 §İmal kenarından kateden bir de • 
rlnden anla,ılmaktadır ve bugün. niz yolunun hemen hcm.ca Almaıı 
lcrde bu adanın j~nlini tamamla • denizaltılarının tesir inden bir de 

Ankara, l'1 !A.A.) - Büyük Mlllet d·L C 'd k . • w • • 

Loudra. 1 7 (AA) - Hariciye 
naz.iri Eden Abam Ka.marMJnda 
beyanatta bulunarak. demiştir ki: 

1ıdan sonra orrcgı or mınte a. rcceye kadar azade kaldıgı ve BlL 
MetlW ~ ScrmeUm Güna.MaJ'1D aındaki Amerikan mulc.ıwemetini de leşik Amerika ve Knnada hıilr.u • 

Ru3 taarruzları 
p··s .. rt. dü 

T~, 17 (A..A.) - Domci aJA.nsı bil. ~e ıo~ışta, •ona erdirebilirlerse artık, bırçok • metlerinin bundan bifütıfade hem 
~: ~ llomuır hanaamdakl amele hu. 1 larıı:ı ın bntti ismı blle buhmmıyan lngi4tereye gcreklı ham ve iaşe mad 

Mosk.ova Smolensk 

Ma~ ile Hopkins, başvekil -:e 
haı:b kabi.neainin diğer üyelerı)e 
çok ehemmiyetli müuı.kerclerde bu. 
lunuyorlar. Amerikan mu:rabhaıtlar! 
Londrada kıea bir zaman kalacak -
lardır. 

Bataan ~da coeya.n edm utana taallıik eden 51 numııralı ka. yedı bin küsur adadan mürekkeb delerini, hem de Sovyet Ru :;·aya 
mıahaftbdcrde JG Nllıana kadM a!r ~- nan- 12 inci m&ddesl hillttimlerlnln ve rnütC§ek.k.j} olan FHipin tak m vadedilen harb malzemesini gön • 
dilen Amer llıt'alarmm mevcudu münbasıron e bir ıtömur havznsın. adalarına tam minaaile hakim b ir derebılmek imkiınnı buldukları an. 
49 bin Jı:fıılyt bulmaktaclır. &n:ıardab 9 da.ki amele lehine olarak muadil niz.-ım_ hale g~ ohıcakJarı a şüphe yo laş:lır. Alman denizalt.larının bu 
bbıf rlbhdır. ıumeslnln 77 ve 78 inci nıad:le hül iuıı_ tur. _Gerçi. .aralarına bır miktar A. deniz yolunu dahi kesmeğe uğra~. 

le:lnln Ereğli han.ası haricınde tama. mcrıkal nın da kat şmaaı muhte • tıklarına ü:pbe yoktur ve z man 

cephesirıae 2 köyün gen 
alındıguı: b l1.1iriyor 

---o----- A •k L mile mtt'i ve mutcl>cr oldukwıa dair mel o n bıızı F 1 P . nliJerin bundan 'zaman bu yol üzerinde de bazı 

lrbl.stan J a m Jrı a ava 'e tefsir lıkra.sı k:LbııJ lunmuşi.ur. sonra bir mü.dd~: de çete harbi yap. dlışman gemilerin:: taarruz ctt k -
Uj Tiirtdye ile Ro:mAnya "rıısuıdıı ald rnalarJ _ve .~ı.~ırıne çok yakın ~an tleri iş"tilmektcdir. Üç, dört gün 

l karşı cephe alıyor ft i.mza edilen ticaret ve tetıiye anlaş. muhtelıf .kuçuk adalar nrruıında kö. evveJ Munnan kuın dönen ikı A • 
Bcrlln, 17 (A.A.) - Almaıı ordulan çarpışma Qr ma.larile merbutJ;mnın tasdıl<I h:ık.kuı. şe kap~~ca oynar gibi bazı faali. merİ)rnn naklıyc vapurunu Ş mal 

b&,şlıumandlı mın ~bllti: . (Baı tarafı 1 inci aayf da) da.lti kanun lftyih:ısının blriııd mll7.ake. ye~~r ~osterme_k!c devaı;ı e!leme - Buz deniz nde batırnbilmiş olma _ 
san u1n me!'kea lrcsimlotn Buda.peşte, 17 (A.A.) -.-.. Ofı: Vaşlııctoo. 17 <AA> _ ı.avaı k.ıbl rt'SI yapı!mıştu. l\I:ıdenter nizaouı:ımr. lerı ıhumal harıcı_ndc degıldır. An. !arı da bu düşünceyi tcyid eder. 

'bir nok oldıık~ m · m 1 Sırbiatacıda general Ncdıç ln ku -•-•- • - sinin v .mnddelerinln def'.şt.lrilmcslne cak. bu çete faalıyetJ Japonları bir Fakat. Alm n d ni:z.n tılarının hü _ 
n=uuu resmi li~ UAn edildikten son w b ı b b lh 

tıuvveUcrle taıı.rru-'"1 ınişt.ir. Bu bar. roan-1--ında ynpılan son temizleme ı-n. • ve bu nlz:mınam~ yenklcn b:u:ı nıad_ parça ugraştırsa e unun 8.S68 tün tcşcbbua ve g yretlcrine rag• • 
OaB ra - Amerika ıılyll8e.U hakkında d · 

rw. l'«i püskıirlülmüştia. OephenlD harekodcrl neticesinde 76 komü - b!r beyanname :ncşredllec burada deler 11.fh"eslne dair k.Mıun ffişihasmın umumi urum üzerinde teaııi o1a. men öyle görünmektedir, ki hu1riin 
merkez ve 1 t.eıdmleriııde d u nist yapılan çarpışmalnrda öldürül ta.hmfıı edllmekteQ.lr. önümüzde.ki lçtlm:ıda müzaJ.cresi kabul bilecek ehemmivcdi bir uğra bu deniz ) olu, belkı de fng ·1 :d:rle 
f&ralındaıı yapıla.o dl(er enU mühim mü.o ve 22 komünİ8t de kur.şuna Münasebetıerin kesilmesine doğnı olunmlJ1'.UT. olmıyncağı meydandadır. Birleşik Amcrilrnl lar•n ellerinde • 
taarruzlarda muvaffak oJ.ıwı~tır. dizihni§t'İr. v nc(on. 17 (A.A.) _ Vichy Uc Bırmanya ş.ahas nda gerek ira • ki vesait"n büyük b r kısmın bu 
Geri ile lrtibatuıs YC "bava meydanlan_ Diier cihetten Bosnad ve SLo.. miimışebf'Ucri.n k~den llaoınmak Amerı·k~da şeker vadi, gerche Zıtang cephelcrınde denizalttlarla mücadel~ iç'n bu ci.. 
-. rşı_ ya.pıb.n liva ~ esna. v:·any"da komüni& çetelerinin t.asfi. için pek u olduh Vaşington ns. :i Japon tazyiki, tempoaundakı beta - hette teks•f e•m -o mal.arı dolıı.yı-
smd:ı cliisın:ln ~ Ye midebıanik .. .. . ed" p mi m:LJılcllerlnde bdlrd Lddir. La. ., t b• eti değlftlmıemi§ olMak devam et. aile b innishe daha emin bir durum.. 

.___ .......... __ y-ine dmtam edı)mekt ır. eıt - vesı aya • kt dir ı ıı· ı· t 1 k d dı -·-.uu:: bı:ıtım ,...y_..... ...... . d r b" valln pdt muhtemel olarak y kında hür 1 me e ve ng. z mpn.ra or u a r. 
lllTamlfl,ır, rate civ ruıda yapılan şıd et l tr Fransızların halen ellerinıle bul lruvvederile Çin kuvvetlerını ima. 3 - K.ş!n soğuk ve çetin g n.. 

Ker~ ynnmadasıuda liman t.eslaler! çarpışma ed'Wlslnda 108 ui öldü • ioprakbn ,.eri~ almak ma.6.Mllie .;,.:; Vıı.1İngt:on 17 (A.A) - Hükü.. le doğru. müte~z.ıuın birer parça leri birer birer m ziye kar ş ... rak 
171 ne(loelerle bombardıman edllıaittlr. ri1bt~tw. Bu çeteler muntazaman sız filosunu llullanmata. teşebbus ede- met, Birleşi k Amerikıı.dn bnftada a- daha gcrı çekılmek zorunda b Tak. yerllerini baharın bırb rini tak b e-

Rusların tayyare kayıbt ia e edilmekte idi. 1 S vagondan faz oet1 k.anıın!I b-.ha.r elunmAkt4Clır. - dam başına yarım librelik şeker ve mıştır. ~ununla beraber, bugun b~ 1 den ılık günlerine terkettikc;e Av • 
Bn-IJn, 17 <A.A.} - A&eri lıa~ la mısır ve buğday bulunmuştur. Bir h-f Jaber aJmak&a co!l önemli bir ııikaları dağıtılacağını bugün bildir. saha?alci durum hakkında dıkkatı rupa şark cephes"nde insani k ta • 
n o~erıtklltlnc röre, Bm ha.rbınln "k. d .. ldiz, koyun vesaire ele me•vkH 0 n ba kaynata. ı:öre. LavaJln mrşlİr. Şekerin vesikaya tabi tutul. en Zl)'1lde çeken nokta. Röyter n - r ihinin en derin b ir kini ile b rh" r. 

942 Mari.ıDm onuna kadar mı tar a 
0 lıWiıl.~ altında bulunan bır ?<"Jlmbı ması iti bu ay İçinde b lıyacak.tır. jan.:ıı a~eri y~zarının lrnvn~i ce~. \erinin üzerine atılmağn müheyya 

&n7eıt.ler, Alman blU'He:.Jerl net!.Cf$in. geçiri1mittir. açı.çıı Alman tan\ltal'ı bir rrJiın al. ---o hesındek.ı Jngılız kun·et_l~rını.n mik bir hal?e. bulunan muazzam insan 
de 20.476 tayyare ka~rdlr. maktan ~a blr ma.hlyet •n:etmuı L" val __ b·ınes·ı tar ve bılha tayya.~e ıt~hanıe. ha. kütlelerının haşl:a h ç bir rnulaha.. 

Sovyet tebliği par tı• nı· n san' at lh~mall yoktur. ~ ..... aımlarına nazaran dun hır vazıyet.. zaya tabi olmıyarak hemen hare -
Hoskoııra, 17 (A.A.) - ll.o Sov. İki nokta •h ld te !>ul~~ olduklarını nç kta-n kete geçecekleri zannedilmekte ıdi. 
~ tcl>llti: mu·· <aA fatı v~ 17 (A.A.) - Vlr.h)''den nı ayet uru u açıga bıld~nnış o~a~ıdır. . B::ıgüııler geldiği tıalde .~ zan he.. 
P~ C :ya ~lcyao ıllla alman resmi IJU.b1)'rite\J hııbcrler Çung-Kıng Çin1nın 400 kusUT nuz tahakkuk etmemlştlr. Hatt&ı 

cece ceph1ıde önemli b!r olay obnıım.ı4.I ıwtbl W .nolrbyı bellrtmek&edlr: (Başlarafı 1 inci sayfada) milyon nüfusile Hindiatanın 380 bunun ak.sine olarak muhasım ta • 
ta-, 8ovıet ıqnUeri Barent denbıılnde ADUl'a. 17 (A.A.) - C. H.pozltarc 1 - l\lıwrllih kund.ltrle cil6 işlerin tüne almağ hıı.z.11' bulunduğunu biL k.i.iaur mityo.n nlifusunun, yani dün. ranıuın son günlere aid resmi teb. 
10 'bin ıonllAiol Mr ~ t.)li.a aa.n'M. :mükiıbit 1MI :yıl .bU ~- .... • d ft polis vazlfclerlnhı i:ı&m ı.o lrolıı hak_ dırmıttır. ya nüfusunun aşağı yuknrı üçte bı. liğleri cephenin muhtelf kısımların.. 
._, _ _. _ __. ieYCUI oJ.euwdfı'I". M~Mıa _... e • • d" f d B" 
---~ır. . kmcl.a La.vale verlle.n ~ d:>tu ul&.. y:...J.... 17 (AA) - Nazı 1 Tlnm ontnaına tesa u e en ırman da ehemmiyetli denebilecek hnre • Teblfie ek ten. 2600 ıtnMID" S.n'at mtiü.f&tmın .-uy r :ır h b ıah nd d . . . 

R.oyter· tııuuıaı ~ l'Cl'ltt."Oeti lei)en yıl biye&. mccliai iŞ}erlni bitirdik.ten aonra ya ar s ası a ed ıtıbarılc ketler ohrındığından bahsetmel"1e. 
Hotk~a. 17 

(A.A.) -:- ' ~ siM 
9 

Haale"Ti açı~ t~de 1 2 - Fnuısanın. b.&rblc kazanılması mareşal Petain, Lava! ile görlişmüv haaımlarındaın dun w bir vaziy~Ue clh'lcr. Sayın okuyucularımızca da 
&wye td>utıne ~..... ..__,nd• _...,. ,,, ... A il _,__. J9Lıı A.bnan)&Ya yardım ;ııccburlyeLinde 1 tür. bulurdmakta o)dugundan bahse • nıallımdur ki bunun sebebi tah"at 
Smoleıuık neptıeıd .... n - .. • ı.tı:llırf1-ektılı'. c ........ er en C!h:>nCT•D buluı:ıdutuo.ıl d.ai la 1 1 d"l . k d A "d • 

8ov1'('lL sünrlkıri ld ~ &'eri aım.._j 9ll"b tıe\alfte meydana ıeıtJ.rıtn»ş olma. tara.tında r o rak -~ riy;r. Laval lava} mareşale yeni hükUınette ı mesı ne a ar manı ardır ve bu kanununun lbir defa daha hükmünU 
ıanı AYn! t'lePbe berinde Kıstı.nhl ı.n aarttzr. l&b 

0 ~ edilen düşüne., u~ mu.. kondisile ifbi-rliği yapmalarını ia hal, teş\cilatlandırılmamı , bir ide_ icra ederek 'büyük kar ve buz saha. 
~rl bir glinde 11 sahra twa. 1 ık b!r tecav~z siyueU ~. b ed ceğı. tediği zntların listesini tnkdim et: olojiy~ bağlanmak euretile m~~ - larını erit~esi ve ortalığı çamur ve 
l"ad.J tltnmı ~ı ~ birçok bı.11- 5lD'lye>:c lecavuz miştir. yen il>IT ıbedcfl veya hedefleri ıstıh. batak halıne k:.oymu') olmasıdır Fn.. 
lra ~ ~ b:~ ele ,eç1nn,terdlr. e:r~ir·n:e l garilı Cç Surl~n. La.\-alin teea...w polWka.sı_ R A tebW sal için yetiştirilmemi, ve ihzar e. kat, ber şey gıÔİ bu çamUT V(' ba -
sım: . .:: pbeSladc A.lm!Ul tartı b 1 k k" d nm ilk ht':detbıl t~ı etmeslnden erı... v· etml ' dilmemf, irnwuı kütlelerinin, velev tak devresi de geçecek ve dişleri-
~~ 1 ~~ 768 AJma.11 JrSIZ l V& ctSI 0 U d!ıı• oSıutmallbdır. na ~ FraN:U r~ ~r 17 _(A.A) - Resmen tcb.. adcden pek bü>ük miJı:.tarlarcLı dahi ne. tıJOnaklarına kadar 8Jah1an~ t 

P liimtit veya ~- (Bafbırafı 1 IDCI aayfada) t.i.1-ou Amıeri.ka kıy~ ~ında ıg e lyOl'. . . . . . obalar. büyük iııler görem"yecekic. ve ihazırla.nmı~ olan o muazzrım n-
~ ft cıt ~ 5a rd otu Meh d d Sah.ı Aerro 'fle M~ ile 1-er:ıber Yenı kabınenın tcşkilı ıç.ıo Pe • ri hakikatini gözlerimizin <;nünde san ltü'tlderl nihay.,.t Mayıs ortala.. 
llUştır. yre.shlde .rf?'e e iki ra~ dam~ a ~n- MazGniQac, 0,.ndelup Ye Fraıısııı Gü. tain, Daıian ve Laval .. rasında bu. bir defa daha canlandırmakta o) _ Tin dan it"f>aren in n1 ığın kıılb · ni 

Bir 8"7d 1>h11li ~~ BUU.. da bırı, . ~':'e K" gunb 
0 

t . c.. 71UUDa ~~Ueea&.lı-. a"üın görU:şmolcre devam edihni1tir. maııı itibarile ne derecelerde ibret hakikaten s•~atauk bir tehl'vvürle 
tablı:imU lılr ~I ~r. e beygırıoı ırcç umu civarın • ~ Anw:rlka h!Udun Uuln b B ..L • f • • il ~...!:... • b 1 '-' 

ol ~ oeUD r 1--d bi · hı k 1 e 11 un~n ha.tka La vat Sevıgne köş -,almnğa layıkııırl b ıbır e ~uşmaga aş lytırı>ıç ar -
dıa llOD lkf a::t lııtnde AlmA ~ kıt'.ılan daki ça~ır b" an w rın;ı rn m: ihUmale ka!"lı kcıymak ıol:ı be.r tedbiri 1 künde müteadcüd zatları kabul et. 2 - Uzakdoğuda hiidiaeler bu dır. K. D. 
~ iıA~· SeYJe hnlt. 'blr k.eadisi. e ır aiacın a 04 uzan - kutlımaeaitna ltbnad odllmeal laEtnMlır.lmİf ve müstakbel mesai arkadllfla. 8llretle deımm ederken Atlas Okya. 
Mr Alman pnııfıı;ıııDllllU ~ ' aa.. Irak istırahate koyulmuftur. Bu eıra.. Gazetelerin mütalcalart rından bazıları ife uzunu zadıya nusunun orta Amerikaya çok ya _ 
nııtilıbnmat dıcpesiJe lıir ~..,..:cıır.lda çayırda 16, 17_ yatların~ k.a- NeYTOn, 17 lA.A.J - Aıı.ıcrlbu ba. göriiJmü,tfu. Kat'i netice pek ya. kın böl;gcleri.nde Alman denizal • 111 MAOMAOA •. da • 
llUt Be ll&dar uk• 8141 d ahmin ola.n.abı}en genç blT kız anı: ki dl · · .. n ~tl ve .. ılan 1-fk• &T t "k b" b k. ti n r. tıları faalıyetlerlne ayni enerJI ve 
~ prıiWoumıa lı:M"ll 1~ mııba- peyda ohn~. çevı ır a.re e e N~ Taymls ı-:a~ ya.zıyor: Vltlde hareketli manzara aıyni verim.le devam etmektedirler 
b1r hiieuD.da. tid4eül blr ~ siib&T bcnirin ü:xerlfl• atl:yarak hayvanı Ansıuo ve onma.tik bir ~lldt' vu_ Vıchy 1 7 (A.A.) Amiral ve bu denizaltılar bu bölgelerde ye 
~L" 300 den tam ı.znamlle dörtnala k.açı..ımap ba~am~tır. kllbulııuı 1ılr d~Ult Lanll tekrarı DaTbn'ın eon defa olarak başvekil nidc.n 104 bin tonilato hncminde 
•e es-1 ö.lmtı.:ir. Bil ,........ Gözünün öoünde hayvanının bu Fnıw. hükime'lnln ~ ~t".&., muavini eıfatile riyaset edeceğı DL 12 vapur da.ha batırmı~lardır. Al • 
1• ect~. tk heın de bir genç kız tarafın.. ıodlr. Bu olay, HtUerln ~hk yan ted. l.zırlar meclısi toplant.sından aonra man dcnizahıların•n bu faaliyetleri 

Fin tebllil 'f'halan.4'1& = aşırıhnuına fena halde ain.ir • l>~ IOO ~ men ~'rllnamıu .şe_ yeni Laval hüklımcli bugün teşkil lngihere adalarındaki hayat şartla.. 
BeWnkl, l'1 (AA.) - il Mehmed yetişirim ümid"le ~~ atıuıu ıWerııw.kt.ed.ir. Petaln bas edilecektir. rlnl gittikçe daha ziyade güçleştir. 

l'esmi tr.bDtl: enen • k _..,.. sonuıll& llalaut, • .:Jmanlnın ı . . . . l .. 
HOllUU 'bd'Ohmcla. b.ir müddet arkalarından .. 0 fDlu.7. • m:ı.bllnu Olan bir hAI 1 1 b 3 I Ge:rçekte M. La, al yenı k:noıne. mi§ olacak. ki ngılız makamları 

Yr Diişman ~: t,abur meft114a ara.. • da mahir bir binici g~bı beygl • f1ı'mıııbr Lava.il le ~ ~sı:ı :.- ye iftirak edebilecek:. olan oahaiyet. bu 'kere umumi olarak )'emek mik.. 
b6lta ~ QcWda • ..-kerte muh~- . ekleri~ yapı,an Ye toru du. Ukbahıu- • &:aanıu:n ... ..:ı~..ıı. ı!e~1 ' lerirı iaimkrini yalnı~ mareşal Pe - tar tnl müh"m bir surette tahdid e _ 

etnıb df'l\'9<"' ID ~-_.-.1 • rlD Y ı } ,.; k llD _..ı- 1 • • L '"'l-1• • , 
it w-cıa w .,..ııa Mr -e e mana k.ataın hı.nızı e e gc..,.nne raı candır. ten e olııuı~ır. den yeni kayıdlar koymalı: ıztıra -
lılr ~ me'ftudDc ıaaemna ıeomiftlr· ioıkinıaı bulamamııtır. Baltalama hareketleri Vichy aiyasi mahfellerinde, M. rında kalmışlardır. 
k~n lııl'ikı clim bitembn plıs. İte el koyan Sarıyer jandamıası Londra, 17 (A.A.) - Bdtano.a: Laval'in tek.rar amme hizmetlerini Ancak. dikkat olunursa Alman 
ktiri.nııti)ler. w. ın~I h~a. biı«aç •aat .onra bu yaman at hır. la...al dün Vlclışde Peta.ln ve Darlan il~ya dön~ü müna.sebetile önemli denizah.'larının en fazla faaliyetle.. 
dlL---- ıı- %!ly1.a4 .,ent!rerelt ıen "'· k t-m•-+ır Zahide adında.. ile l'öriişüı1ten yapılan ren\ş bal'81ama bır nutuk vereceği ve bunda teker rini or'ta Amerika ile lngikerc a. 
._ ...... 1 Aı;n ~--"le Jı:a aızını ya a... ~· . . ı. F . . b- ""k f 

nı....._rdar Dön ıı~na Yt:nı"'' n - . h lr. _, birkaç hayvan aır - 11e tet.hlş hareketlerine da.lr echtt bir teK.cr ranaız aıyuctının uyu me dalarını çevreleyen sularda aar et • 
~.. • . ln cdllrbıtlT kı ııwız ı ..... n L L ) l • d w. k . N 

nh mtkian 2~11 ölü tabın . ile d.lıa alakalı olduğu anaışı ocık haberltr &'tlme\tc ldL Bu bic?lse. &c e erine temas e ecegı anaat! mckle olduldarı, buna göre ev • 
kat Jerin L&valln Vlchy'ye ı16ndilkü ilk 5a. vardır. yorktan Kanada, Groenland ve iz. 

lstanibula a'ıf sabun V0 ınıttır. '-' f 1li atserde 1'1llua ret~ o&muı bunlarm Vidhy dün. harbden evvelki dev landa aalıillerini takiben şimaU in.. ikinci hıreızf•k •raıı: uının a . 
. b" otelde yatıp kallt. Ahnaııyanm Fransayı daha sıkı blr ı... 1 relerde görit1ebilen kabine -buhran. giltereye veyahud Şimal Buz de -

Dünyanın harikalı b .r 
San' at aenfoni•i 

SON 
ÇARDAŞ 

ve 
asrın en modern filmi : 

OTOMOBİLLİ 
AŞIKLAR 
görenleri teshir ederek 

d~vam edi>:or zaytinyag fiatları tesbıt de Galarda Niır zi adında biridir. blrUihıe lctıar et.mek hmusuod~ ttrdl.

1
ları sıras·ndaki hareketli manzara'°: nizi üzerinden Sovyct . RU8Y'Bnın 

d makta 0 an ya elk" g ç ti ka.rann Fran.<ını mlllPUrı~e uyandır. yl hatıdatıyıoırdu. Murman.slt ve Arkançel lımanlarına 
o un u Bu aç:~z de. evv l g~:e_ de dıtı altsıerin belirllleri olmHı fhU.ma. -~ ----------------------------

---'-d ) k' B lcdi•e binaaının onun 1 d •••••••••••••·-~·-••••••••••' (Baftarafı 1 inci ..,."". a va ıt e ~ d . aid 11 3 plB Dni lnmı'eUeodnnekt.edr, Bu tıı.diseler n Arlapazarm a yer sarsmtısı .ııııı 
Ancak t'Optancl tücca.rlar IUlo ~a- dunnak.ta olan aı~~~ .. •. keı Mr 1nımmı.n, yeni tenldl tedbtderinl .. d l GÜLMEK • t l 

tına .. kuru 80 aantim kadar fı .• ka auınara:h otomol> ıı_ goz~ne baklı C"östermdt lçln Alm&nya ne is. Adapaa>n, n (A.A.) - ETI'elJd l'ctıe Bugün agız ta ıy a ıs eyen er ... 
lıtraj ~raf: göstenniılcrdir. Bu lo tirerck arebayl atırmngn. ka k~ı· - blrl.ltf.ne tarart&r oba Jrransu.lu tara.. saat 21 ile bıa.fll ve dlln s:ıat ı.so 4a :t p E ...,. sı·nemasında. 
topta .. depoııunda ya - B yne.bedla otomobılin dırek- tından Uham edtlmlf olmNı da muhte. orta .6id~ 1111.M 10 ela şlddrUi JfJf' .~ 
pıl ...... -~1 tücldca~ln d Vekalet ta ·lt~r. u L ,_ .. geçen Niyazi araba. metı4f:r. sanıaıtalan olnnışha. HA&&r )'Oktur. 

•uaıtla o ugun an. . f' aıyonu aaf ... - . d.. 
la.rafından le$bİt edilen fıa.tlare ~: yı harekete ıetimılf, tramNAY cı: 
litraj rnasra!ı konulup konulmad.g. d . i taldbe.n Sultanahmecle doif • 
açıkça görülmediğinden bu h~~us ı eeı~dcrken. poti• memurları tara -
Vekalete aorulııca.k.tır. Eğer V eka et f J1 n yakalanınlttlr. 
ltend.i fi.at te.ıbıtı itinde bu mesr~t ı ın ~ ~ bu .. ızhk hadiacıi de Ça
gözönü:nde bulundurmadığ:nı bı - le cu runda cereyan rtmııı • 
dirinıe 13,S kuruı fark 16,5 k.uruşa

1
na~.lcr~a~li Hüseyin, Ahmed ve 

l'blağ edilecektir. tir. Şu _ J ~}a~nda beı liman ame. 
Sabun fiatlarınn konulan 6,5 ku.. Mcluneo amba • 

l b }. b Ça . Ll.-Je vapunanun 
nıo maMaJf koku u ve a. ı.e aa un • l~i. n~ Ofiaine aid plrlnç. 
lar içindir. Kok.usuz haha aabunlar r'..na dün Toıpnlk b' i . 
İçin bu fark 2 - 2.5 kadar olacak.. leri taıırla&.cn. çu~all~a~ayti r ~-
tır del-i•ler ve cchlerınıı d · f" la ·· ~....... apur an Toptancı tüccarlar bu t t r u - rinç doldurduktan sonra v 
zerinde ve ki~ hcsabile perakende. çıkmak istemişlerdir. • , 
cİye satış )"Bpacaklardır. Perake? - Fnkat amelelerin cebl?ennl fış • 
deciler, kilo ve litre farkında~ ıe • kin gören .ıakadadar bu vaziyet · 
tifa'Cle ederek ayni fiatlat' üzcnnden ten ,üphelenmioler, betini ele ya • 
Jn •• t 1• .aıtıt yapacaklardır. Pe - ,__l -'- üzerlerlni aı-am1fludır. 

uş er ye .... kn ~ ıye~ u i d 
rakende aıatışta a~eluınum goro Suçluların beherinin eemer ~ e 
yüzde 2 kadar r.ayıat farkın~ ~nıı. d .• der kilo plrlnç bulıınmtıt. mil -
lamak üzere yağların teneke erı pc.. .°dere olumnutlut. 
ıakendociyc bırakılacaktır. 

Debdebe... Azamet... Tarih ... 
Gala Filim : 

En büyük Cihar14ılrlerin önünde aecde ettiği kadın 

KLEOPATRA 
(Türkçe) 

<:LAUDETTE COLBERT'in 
hnrılc.ıılar guzclliği ve yaıa:tıcl dehaa"le 

1 AL E M o AR 1 ve '· i ~ L i 1 
aincrnalarını mah~cr kalahalıg.na bogdu. 

Senen o en eğlcDGel i komedi şaheserini görmelidirler. 

LOREL- HARDi 
MEKTEPTE 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHf..5ER 
iJa, e olarak: 1 - MATBUAT MODORLOCO 

MEMLEKET JURNALi... 2 . • Renltli Miki Mave. 
Bugun aaat 1 de tenz.ılith matirn: 

BUGÜN 

ELHADIRA.'da, 
Film yalnız 4 gün gösterilecektir. 1 . Tam aearuı eaatlcrinde gelmes ni rica olunur. .. E Ç R U L D O K. T O B 

~'C A1N ii:Enfi'"n ŞE"H' R"t-" L:. Mer.ı.ıı, heyecaulı emsaı.;. 111m Türkçe sözlü 



8 S.1fa SON POSTA 

Suikast davasmın şayam dikkat vesikalarmdan biri 
(a.,taı·afı 1 inci 1a7fada) sac elindeki Jüsük .oarm~ııod.& ıö. 1alnm kaJdıJmı, lııll1bare Ucareı mil. 

melliUnln " dalaa sonra mümeslllin 
lid &lbdAfUUD rtılmelerf ii:ıerine eri 
terkeckırek .efareUaane1e ıfttltlnlıt bl\. 
dJrdl. 

aakalt qlerınde çahtmakLaJlllL) rülen sak.atlatın ne saman hlllu\e ıel. 
Not: 1 diiı soruldu: 

•l)ahL"ı kısı.ya karlb ort.a boylu, ona - lSai elinin Jiı:r.iik pumatmd;ık.l 
W'uc ıUu, kumral ~h. 33 1atlarında,t ıoakatlıtm 1927 ıeneel.nde ıtw.yaclı& t.ea. 
mı&Lrllfl, saçlar yuluarıya dotru kalkık 1 riyecllik. yaptıtı ıırada h.aaıl oldujunu 
fakaı la.mamen arıaya dotrıa J.&tm&mıııt bildirdi. 

Notı 10 

bir Y4Zlyeltedlr. Burnunun ucu hafitçe Bu ıaadıı Slile1man Satol odaya a. c.8ol 1ııaoak At kcak üerindedJr. 
1uka.rıya kalk* bulunmaktadır, Kendi. hnarıak K:ornllofu tan11ıp tanuna41ıi'ı Dördüncü alıaraamı nakarula tarif edU.. 
e&ae az&tılan .ıcua kıat.uaıa- lnıac:.1. ı.ır lat.iaah ecllldi. Tanıdıtı oevı&l9ını yerme. d1- tekilde ,.akarak lome;e batlamlf.. 
ın at.tık&an 1011ra J&lnı.a SerkUdoryan al iilıeriae Siileymaaa bu phaın huu. tır ... 
aicarMı içlQiDi ı.ilıdlrmlıtir.• ıi7e.Jcrinln neden ibare& bulundulanu Kenclbıine Tirtı: kuaalanna ıire ~r 

- (btaabalda eneli Alp otelinde anlatnwaı bildirildi. ~ Wr ecaeblnia leUcnbl esauıMa 
•turdum. Billba~ Büyiikderedeld ıd.&. Süleyman aöse ba.tilJM"ak bu phlm eetaretiaane meaaarlıarınün ltlrı.bda 
ret.haneye ıeoUm. Ve ikamet. tezkerui SerıdldOl'T&D alıaraaı tçUtini. kırmızı bulanmuma imam n lbUıao olmadıtı 
&lıd-. •iuhk llullaodıtını. atı:r.lı;ını dudakla anlatılarak !.ura.hat edeb&leoell bildi. 

Not: 2 rın1a 1an taraflarından birine ko,arak rUdl. 
Bu ıırada hario'en ted:ı.rık et füil~n .ıcara lçtltfnl, etunlutu ııaman daima Not: ı 1 

lerkltdoryan paketi ıetlrtllerelr. inind•. bacak bacalı üıı&üne attıtını, h&tifoe •Sah• llallt~ı H l&ia •ola hafU 1at. 
lıi masaya açık olarak bıululmı' n ıl. aat-.ı n sola aallana.n.11 1ütiidiitünü palı7arak dı.wan oıldı.ı> 
cara içmesine mtis&maha ıisterllmit'lr. aöyllıerek Kornıllolu nasıl ft ne ıuretle t.ıba Mt urla ... llMu'eıi mıt yaN. 
81cammı yalr.mıııılan önce 1&'1acli bir tanı4ıtını sene mallbut Ua4el.ıri daire. lluı blUanlim Hwıarak bm.a altuıa 
11.arelletle ceblerlne el atan.il atulıtmı sinde blaea aalaUL almdL 

K.ornllof, 
bildirdi. 

tanunadıtını 7 Mar1 Hl Cumartesi •amıııt n ~ .ıtı:ılıtuıın •ı.-r. 
•• ka.lcltını aörlemiftlr .ıı 

- (Bursaya .-!derken abıtaya haber 
Yerilmeloi IA&un ıeldltinl bllmedı.tlm 
..,_n se,..a....U-l ihbar )t.memlftlm. Bu 
lleibel>le bir para ce .. ı yerdltfml batır. 

l11orum.> 

Not: 3 
c.Bu eaDMla Jatedlil atıalık ıetlrtll. 

ai,ar. M~ir atnllk Abdurrahman 
Sarman ile Siüe7maıı Sacohın enelce 
Jı'ldlrmit oldukları ~hile ufak kıt'ada 
ye kırmıaı remteıUr. ıtornllof ıııaraaını 
atwıta t.aklll'ak 7akmış ve alamın sol 
ite.narına 1erleftlrel'H. lçmete a.a,ıa. 

mıthr.11 

- (Bu.rsadan baıtka bir Jere se1ahat 
7apmacbm, Bir buouık. ay evvel Ankara. 
ra ıeWlm. Bu tarihten 3nce Ank&raya 
~ ıelmit detlllm.. btanbulda Ru.; U. 
oaret miimeulllftfnde münakale itJerıle 
aewullİn. En MD ıır.amet.ılhım ist.a.n. 
lııal SoY78' konaoloabaneııldlr. Karım 
S71ıU lHl tariblıJde B.ueya.ya avdet et. 
aittir. Tüı1tlenlen ı&nıdıjım birçok 
Jr.iaılder .,... .... ıturtalıq nakll1e flrke. 
tile diler nalr.U1e ı;,rkeılerinde e&IJf&n 
au ldmaeleri ezcümle &ntalJa Nalı.il. 
rat Şl~eUnde Dtrem ı1e Dikmeli ve 
t:.t&obulda Lut.er • Zlbermaaı firmasını 
tanırım. Türkler arasında husuıi dost_ 
lana 7o1ttar. Busa1i doıtluım Rwılar 

arumWır.) 

Not: 4 
«Sabıata asabi tnabürler baflamıştır. 
~ a~tmı o)'D&tm&kta ve buna dnam 
oı.meıdedlr .» 

- (.ı\bdurrabm&n Sayman lle Stıle1. 
rnan Satolun n Ömer Tokadın resim. 
leri ıoeterilerek bn p.hıslan tanıyıp 
taaunıulıtı l(ll'uldu. ömerln reslmlerl 
aarinde fazla tevakkuf etmeden dlter 
reırimlere ıeoti ve fok tuaa rliren bir 
)tıak .. tan sonra bunl.a.rı tanımadıjını 

büdinll. Abiurrah.man '° SUle1manın 
kendisine ıc;.tert.lmelerl maksadile ev. 
nli Abdurrabm&nın oda1a oatınlması 
muvdık ıörüldü.) 

Not: 5 
0Şab11ta asabi b.arek.etler falolala$m11. 

tır. Bu hareketlerini sun'i. kıaa öuü. 
riAlttle tadile oallllD&ktadır.• 

Abdurrahman S..1man ocla1a ıtrdl. 
J[ornlloru pyet ..,ina nazarlarla baka. 
ralı. n bqı ile aelimh1arak otıırdu. 

ıtornilof Abdarrahmanı .anki tık ılefa 
ıöriyormaş ılbt ,.Mıancı ·ıa:r.arlarla ıtu.. 

d ülGterı soııra: 
- Bu tabaı tlmdl Uk defa olarak ıö. 

rü1orum) dedi. 

Not: 6 
~1KomUol Ml uatma Jere munt.aıa. 
~ vu~. Vücudunu uabi ltlr 
fllfeDln llaplacltıı bluolun..-tadır. 
Hatta u enel ~t.irilmlt olan k&hyeainl 
içerken elldn titreclitl ıorüback&edlr. 
A.Abiyot devam edQıor.ıt 

AbdWT&bma.na Kornllof ile ne ... 
reUe, nerede ve ne tekilde tanıttıtını 

anlatması bilıdJrlldl. 
.t\illJ lll"l"&hm&D, 5/Tqrlnlenel/ lH:l 

Paıur ııi.nii sultanahmedde Sıileym:&n 
nsıt.asile K.omllofıı tanıdıtını aö1ll1e. 
fek münasebetlerinin safhalarını mu. 
Wt iradesi dahuinde 1avq ıavat an. 
lat.tı. 

Not: 7 
cK.ornilof ikinci ıı.araaını da aiı.tı. 

ı-.a takarak yakhkt.an ve atı.alıtı duda. 
t•ııo sol kiieslne 1e.rle$Urdllı.ıen n 
~ t.acM. ütu.ne atarak ka.hvesinclen 
ıekrar blr )'lMlum aldıktan 1ı10ra Abdur. 
nhm:ının verdill bahatın son Jr.ı.sınıla. 
rmı dinledi. Bu ara.da tahkikat etnkın. 
•• bahsi ıeçen iki bavul ela ıeUrileıü 
ıenık kapa.h olarak n ıerekle afıl&rak 
Te bunlarda.o birislnln kapalının asbr 
lı.ıamı a.tatıJ& indirilerek ıöeterlldl ve 
ne diyecdl soruldu. ıtornllof bu bnul. 
1a.ra ela l:U~ayd na.zularla lıakmış n 
ıllncll ıurcl.ıilinil aöyle~tlr. Mütealu. 
"" A.bdurrahman sözlerine devam eae. 
rck K.ornllolla t.aı:uştılı.t.an ııt0nra nere. 
lerde ve ne ıuretle buhıştuklarını, Kor. 
nllof tarafından Jr.endlslne Yorıl Pav. 
lofun nerede n nasıl tanıt.tırıldıtı ye 
ı.tefan ile mneud mlin&Sebetl btetan 
ile öllMllla &anış&ınlmuı anWiliL lh 
t.lııat kaf1111Dcla dahi KornllGf llJle. 
Den lklenl• 111r tef aala..-.ıauu telı. 
cereUıL~ ...... flbllllu 

Kencllainclen, tacnmadıjını bllcllrdlji 
şahıırtların, kend.lslne ald huualyet.ıerl 

nereden lı'lebUecelderl toruldu . 

C. Möddelumumlıl C. U. M. u. 
Clt:mil ALTAY lteanal BORA 

Emınl1et Miidiirli Em. 13. L Müdürü 
Sin... TURDA Sallrl SÖZF.ttt 

Kornllof, (bunlar Aknan tehrlkclle. 
ridlr) dl1e ceT&b ftl"CIL 

l'.mnlJet Amiri Maıınun 

lteındlalnıe, dotru cevablar Termeıi lii. 
wmu ihtar edllmealne r;a.tmen ~rek 

Abdurrahman ve cerene Slileymanı ta. 
nımadıtını tekrarla iktifa etti. 

N•~tUn TENGVZ Leonlt ltornllof 

iaşe işleri 
CBattarafı 1 inci 1&yfada) 

Karar şudur: 
SüleJmaaa KonıUor 111 tanışmaları 

etrafında venllti izahatı ıeııltle!mesl 

lüsumu blJcUrihn99l üserlne Süleyman 
ba.Jıatına devam etu. 

Ticaret Vekaleti nebati yaıi. mar 
ııarin damealı yemeklik yağ imal 

Not: 8 _ .. .. ve i.tihaa'l eden ıınai müeaeesele -
d{ornllof ıaçuncu ııiıara1ı clı& enel. rin i.tihıat kabiliyetlerini teabit ve 

kiler rlbi -twıtma. takıp 1a1ıtı Ye a~. bu müetseselere ist'hsal program • 
z•nın rene 901 llö,esine yerle~1lreı-~k ları verebilecektir. Vekalet bu yağ. 
iQmete Te verilen lsautı dlulemeıre tarı imale yarıyacclk. her navi ipti-
bı&şladı. d Siil _ ... _ .. _ ' at maddelerin satıı şekifleri ni ta-
,_ .. _eymb an ~nel cııka.rıldı. Kornl. yin ve te!A>it edebilecektir. 
..,._, u muvaoeh er karş11ında ne . . . • . 
diyecetı tekrar uld Verılen kararılardan ıkıncııı iaşe 

(- Bu ••lercl: bir u.:_ nl ) müeteşarlığı tetkilltına •Kidir. Bu 
.., -r-1 a a.mı.yorum .. 1 .ıc. k d h d . diye ceva.b Terdi mustea,ar :.ın a roıu em eniz, 

Yorai Pavlofu~ n Nevikofun resim. he~ dd~ taışMra ı~etkdilltınbı. ihtiva et• 
teri ıösterUdl. ı~eıde .. ır. eu.ez e . ır müatCJ&r, 

Bu realnılerln aahi~lerlnJ tanıdıjını bır mm~~r .. muavini ve dört u • 
ve Yonıd Pavlofun konsoloMıaned mum mudurlük bulunacaktır. Bu 
l"'ıtYu ft Novlkofun ise abşemll~te~:~ i umum m~dürlükler teknik ihtiyaç. 

1ardımcıııı oldutunu ıöyledl llar, tedarik, dağıtma, ve mürakabe 
Ömer Tokad isminde bir ·~hsı tanı umum müdürlükleridir. 

J'P tannnadıtı 7oluncla tevcih edile~ İaşe i, birliii heyeti ipka olun -
naip t.anımadıtı cevabını ierdl. muıror. Vilayet İaşe müdürlükleri 
Not: 9 ive kaza iaıe memurlukları da kad. 

aGe'tlrilen ludıveden Ud yudıırn al rod.•. mevcuddur. Yalnız lııtanbulda 
diktan sonra rtncanı bırakmlf ve b~ valı1ığe bailı bir t84e müdürlüğü ve 
daha tçımemlt&Jr. Sat bae&t sol b kazalarında bu müdürlüğe bailı bL 
catı üııt.iindedlr.1> 1 

a. rer müdürlük bulunacaktır. Yeni 
Az evvel ....,.aladı"'ı iıa.hlara deva t kadronun bir yeniliği de Fiat Mü_ 

~ • me. kb K · 1 · · mekt.edir ra a e omısyon arının yerini a • 
«- R:ı..Jaf&, davet edilmesi üzerine tacak olan bir re· sle 2-4 azadan 

Ankaradan hareket ettitlnl ve dn~te mürekkeb fiat mürakabe heyetleri _ 

mütealllk emrin kendisine 28 Şubatta dir. 
teblit eclılldlltnl A.nkara1a Sumer_ . Bir başka kararnamede elyevm 
bankta nsalr 1erlenle cörülect1k birçok adam başına veri1mekte olan ek -
itleri 1apmalt için ıeldltlnl ye yapıla. mek miktarına mukabil hastalara 
oak işlerin bir liste ha.Hnıh kendlılne ekmek kuponları mukabilinde gün. 
vertldltfnl, l\lall1e Veklletlnde nıımt de 125 gram gloten ekmeği verile
n Bilil n 8tmıerbankta Ömer lılmle. ceğini bi1dirmektedir. 
rhıdeld ktmselerl t&nı4ıtını T8 'bunlarla .................................................. .. 

ı, basuunda temas ettlt'.nl. Anbraya So., Posta Matbaut ı 
~lince Mtidalaa aotak S numaralı dal. 
reyi ııtralactıtmı, aelaretbanede yemek 
yedll'nl, bir bayii amaıı bu dairede 

N.-fpt Miidlri: ctlaaıl Baltala 

BARDll: A. D:nım USAltLlOtı. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kunal• Mu-illi: 1111 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
• .... " aJuıl ...... : ... 

........ llılMI - Dftl lııaDka _ ...... 

.. PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

r.lnM a.-ır .... n•• 1ı;1Ull))arala Ye lla'-'- &uamlf .............. • 
.. M ...... balunnlara ...... ' ..,. ..ldlee* ll9'a .. • ... n H 

pJf.Da ıln ~· datıt.ılaeak&ır. 

4 Aded 1·000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 ,. 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 il 50 » 5,000 r 

120 • 40 • 4,800 • 
ıeo ,, 20 • 3,200 • 
..u&ı a-ltlanlMlüi .., .... Mr ......... H ın..a ..... 
~ .................... ,,d ............. . 

K_..._ _. 6 tWa. 11 ..... 11 llMlnD. 11 ....._ U 111r1M1 
116.- tMllllslDıle ......... . 

ile sabah, 6ğle ve akşam 
Her yamelılen ıonra Pıtıl• 3 J.ela mania.zaman J.itl•rinisi laçalaymıs. 

KAŞELERi 

BAŞ, · DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve biltiln ağrıları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhu.tını haizdir. lcabmcla aünde 3 kate alınabilir. 

Eskişehir icra memur
luğundan: 
Font acentası F.aklteıblr tubeaine ae. 

nedli 50 lira ve maaraflardan borçlu 
DeTlel Demlr)'oll&rı Eaklftblr Ka>·nak 
tuı.e.lnde 10660 No. lu Sabahaddin 
TUt ... r bu borcun4an dolayı 7&pılan 

icra taklbt aıraaında borolu SabahaddJn 
Tut&f&r1D fabrikadan Uifltlnl keserek 
ayrılm14 ae de balen nerede oldutu meo. 
hıal kalmlf oldutımclı&n llinen tebllcat 
,.pıimıwıına karar verilml' oldutundan 
1*u lllıun neşri tarihinden ltlbaren 15 
riiın ohıde bir itlraııd& balUADlM ile le 
ra takibine deY&m olunacatı n alacak. 
lının talebUe mat 1te7anında bulunma. 
dıtı takd.lrde icra kanunnnun 76 nen 
mıaddeAıe cöre let-tılye olanacatı, öde. 
me ~ tebUtl makamına kaim olmak 
iiılere llln olunıır. ( 1919) 

Hergün 
(Ba,tarafı 2 nci sayfada) 

Şarkta lbir millet sıfatile AL 
man'ın yer yüzünde kalıp Jcalmı
yacağını tayin edecek bir muhare. 
be başlamak üzeredir. Bu esnada 
Aimanyanın garbde emin o.lması 
kendi bakımından elzemdır. AL 
manya bu isteği temin etmiye ça. 
lışrmş olabilir. Kaldı 'ki, bugünler
de Anglo • Saıksonların garbe bir 
asker çıkarunası yapacakları sık 
sik söylenmektedir. Böyle bir çı
kaııma ya.pılırsa Almanya ıster kı, 
çıkarmayı yapanlar feverana müs 
teıd bir millet değil, toprağını mü 
dafaa edecek bir millet bulsunlar. 
AlmanyQrun lbu YQlda çalı.şmış ol. 
ması mümkündür. 

Fransı:z baılrnnından 
şöyledir: 

vaziyet 

Kaldırımcı Aranıyor 
lstan bul elektrik, tramvay ve tünel 

meleri umum müdürlüğünden: 
işlet-

Fransada Avrupa için bir dev. 
renin a.Çılmaık Uzere olduğuna, a. fıtlıetmelerlmb <1.emlr1olları ıubeslncle oalıttınlmak ve imtihanda ıöaterecetl 
çıhnası icab ettiğine inanan küçük kalılJlyef.e ıöre (tinde 250 kuruşa kadar tlcre& nrllmek suret.ne 25 kılclırımcı1• 

bir 'Zümre vardır. Fakat büyük lhtJJ~ vardır. 
ço'k1uğu eski hislerinden ayırmak • kolay olmadığına hele muharebe- Askerlikle alakası balunmayan l.ateklllertn nüfus hüvi1eı cüdanı, biilnühal 
nin seyri de netice için müphem kltıclı ve a11 ıtehadetnameleri ile blrlllı;te Zl.4.84Z tarihine kadar her~n ıaa' 
ka'Jımakta deıvam ettig~ine ııMre kü H ile 16 arasıncla. idarenin Metro hanı semin katındaki Za.t blerl ve Sicil Mil. 

&~ 4&rdtiüne müracaatları ULsumu ltlldlrlllr. (t688) 

çük zümre iıktıdar mewiinden ay. ----------------------------
rılınııt oınun yerine ne Almanya.. 
ya, ne de lngillereye ıba.riz meyil Devlet Hava yolları Umum Müdürlüğünden: 
gıöstermiyen bir zümre gebnJş ve 
bekleme polittkası güdülmüıttür . 
Hatb seyrinin müphemlikten çıka 
cağı günün gelmesine intlzaren bu 
politıkanın devam etmesini isti. 
yenler olabilirdi. Fakat görülüyor 
ki bu, mümkün olımamış; Avrupa 
da yeni devrm açılacağına manan 
ve Ahnayay inanç veren küçük 
zümre tekrar meytlana gelmiştir. 

Fransa tbabsinde A.nglo - Sak.. 
son aleminin isteklerini yapma'k 
ola.mıYQr, olamıyacağa da benzi
yor. Fakat Almanyanın istekleri 
olacak mı? 

11.4.HJ tarlbiadea 1tlbaren haya -ferlerhMle qatıdald detltilr.llk 1apıl • ..... 

-

Ankara eehll'den <ıo&obüsı> 

Ankara me,.daqflan .. tay;rarea 
Elbtl meıdana cta:narH 
Elllıt tehre cıotoblia• 

Elazıt • Ankara 

Ellsıi eehlrden (1 otobüıı 

Elkıt me~nclan •'-11are. 
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Tahminlere gırışmiye lüıum 
yQit, yamız önemli ·bir ndktayı be. 
lirtellm: 

Eski kabine reisi Amıral Dar- har ıünlert Ankaradan Adana ıtln •-' 7,t5 de bllı.an otobüs ••&"r,H da 

lan Fransız devlet reisinin :muhte. ulbealdır. «Z6SB.HS5• 
mel tıalefi mevkiinde kaldığı gibi, -------------------------
umum Fransıa kuvvetlri başku. bilinemez. Muhakk~k ola!.' !u ki! ıMihvercilerin teşebbüslerine de 
mandanlığı mevkiinde de kalıyor. geçenlerde ~eriluı hukumetı mukavemet edebilir, demektir. 
Kabineye dahil değildir. Fakat Fransanın A?"ıkad~ yahu~ Mad~- Kaldı 'ki yeni başvekil de Ameri. 
istediği dakikada kabineye iştirak ıgas.k~ ~~ercılere ıuç '-'.erıp ka ile A1manya arasında bir faril 
edebilir. Kabinenin üstünde ve he- vemuyecegını fa:zla me:ak edıp a. göret.miyeceğini söylemiştir. 
men Mareşalin yanında büyü'k bir raştırd1ğı sıralarda Amıral Darlan Bu vaziyette yeni Fransız hil-
ınev'lde maliktir. Fransız hüktlrn.eti reisi sıfatile: kumetinin umumi hislere uyar:ık 

Bir vakitler Anglo _ Sakson - Fra1169. topraklarını kime Alırnanlarla işbirliğinde fazla ileri 
ıgazetelerinin Amiral Darlandan ikar§ı olursa o1Sun müdafaa ede. gidcmiyeceği, fakat muhtemel bi\ 
bahsederlerken: cektir, demişti. An.glo • Sakson çııkarma hareketi. 

- Mösyö Laval derecesinde in. Amiral Daıılan gene sözünü yü. ni de kolaylaştırımıyacağı neticest. 
giliz aleyhdarıdır, demiş oldukla- rürlüğe geçirecek mev•"kide oldU- ne varmak mümkündür. 
rını lhatrrlıyoruz. Bu hükümde hak ğuna göre bir Anglo .. Sırla$Qn c:ı. &fu,.,,., '7 I aJ.ı.-.·1 
~ mıdırlar, hakaız ımdırlar; tabii kamıasına karşı !koyabileceği aibi, Vf,,f a.-y-


